
1 

 

Z A P I S N I K 

S 25. SJEDNICE ŠKOLSKOGA ODBORA OSNOVNE ŠKOLE NIKOLE ANDRIĆA, 

VUKOVAR  KOJA JE ODRŽANA 

21.5.2015. GODINE U  13.10 SATI 

 

      Klasa: 003-06/15-01/38 

      Urbroj: 2188/02-83-15-1  

 

NAZOČNI ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA :           NISU NAZOČNI: 

                             

  1. Damir Kruljac                   1. Igor Naletilić, opravdano 

  2. Martina Prpić-Kukuljica       2. Jasmina Jukić, opravdano 

3. Dalibor Rendulić        3. Milenko Šljukić, opravdano  

4. Sanja Vukičević    

 

OSTALI NAZOČNI: 1  Josipa Kotromanović Sauka, zamjenica ravnatelja 

   2  Anita Pinjuh, tajnica škole 

    

Sjednicom predsjedava Martina Prpić-Kukuljica predsjednica Školskog odbora. 

Predsjednica je konstatirala kako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova 

Školskog odbora, te se mogu donositi pravovaljane odluke. 

 

Predsjednica je predložila sljedeći  

 

 D N E V N I  R E D: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 23. i 24. sjednice Školskoga odbora 

2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana učitelja  

    razredne nastave, nastava na srpskom jeziku i pismu 

3. Suglasnost za Pravilnik o kućnom redu i Etički kodeks neposrednih nositelja  

    odgojno-obrazovne djelatnosti  

4. Raspisivanje natječaja za ravnatelja  

5. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

TOČKA 1. 

Zapisnici s 23. i 24. sjednice Školskog odbora poslani su na e-mail članovima 

Školskog odbora. Na iste nema primjedbi i jednoglasno su usvojeni. 

 

TOČKA 2. 

U radni odnos na određeno vrijeme, a poradi smrti učiteljice razredne nastave Gordane 

Dujmović, primljena je Marina Sekulić do 15 dana.  

Dobili smo zatraženu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te 

čekamo suglasnost Ureda državne uprave, nakon čega ćemo moći raspisati natječaj za 

popunjavanje navedenog radnog mjesta.  

Do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja traži se suglasnost za primanje Marine 

Sekulić na puno, određeno radno vrijeme, na radno mjesto učitelj razredne nastave a najduže 

do 60 dana. Jednoglasno se daje suglasnost.  
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TOČKA 3. 

 Prijedlozi Pravilnika o kućnom redu i Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-

obrazovne djelatnosti prošli su raspravu na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću 

učenika sukladno izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (NN 152/14), te se uz male preinake dostavljaju na suglasnost Školskom 

odboru. Na dostavljene Prijedloge Školski odbor nema primjedbi, te se jednoglasno donose 

Pravilnik o kućnom redu i Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. 

Pravilnici će biti objavljeni na oglasnoj ploči, te web stranici Škole. 

 

 TOČKA 4. 

 Budući da sadašnjem ravnatelju mandat ističe 31.8.2015. godine potrebno je započeti s 

izbornim postupkom najkasnije 60 dana prije isteka mandata. Zamjenica smatra kako bi 

najbolje bilo raspisati natječaj s 25.5.2015. godine kako bi se cijeli postupak završio prije 

odlaska učitelja na kolektivni godišnji odmor. Školski odbor se slaže s predloženim te se 

odabire Glas Slavonije kao dnevni tisak za objavu natječaja. 

  

TOČKA 5. 

Zamjenica upoznaje nazočne s ispitivanjem čimbenika radnog okoliša temeljem 

Zakona o zaštiti na radu koje je provedeno u srpnju 2014. godine, a po kojem jedino učionica 

„bivša zbornica“ udovoljava propisanim uvjetima. U ostalim prostorijama Škole utvrđeno je 

kako osvjetljenje ne udovoljava propisanim kriterijima. Također jedan od problema vezanih 

uz zaštitu na radu je i što Škola nema adekvatan Plan evakuacije.  

Početkom rujna prošle godine Zamjenica je upoznala s navedenim Pročelnicu Upravnog 

odjela za obrazovanje i šport. Kako Škola čeka obnovu odlučilo se pričekati s rješavanjem 

ovog problema. Međutim do danas nije ništa riješeno po pitanju obnove, te Dalibor Rendulić 

smatra kako bismo se trebali obratiti dopisom i Vukovarsko-srijemskoj županiji i Ministarstvu 

znanosti, obrazovanja i sporta. Školski odbor je suglasan s prijedlogom. 

 

Daljnjih pitanja, prijedloga i informacija nije bilo, te je sjednica završena u  13.35 sati. 

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                     PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:                                                                 

Anita Pinjuh                                                         Martina Prpić-Kukuljica   

  


