
PRIJEPIS ZAPISNIKA

sa 3. sjednice Skolskog odbora odrZane dana22. studenog 2021. godine u 16,00 sati,

1 .!. uSkolskojknjiZnici

Nazoini: ZeljkaHanzic, predsjednica, Silvija Grbadii, Goran Perovi6, Ksenija Majstor
Odsutni: Ivona Pankaz, Bolicaeop, Slavica Koren.
Ostali nazoini: Igor Maresii- ravnatelj; Melita Radodaj- zapisnidar

Predsjednica Skolskog odbora pozdravila je nazodne dlanove, zahvalila na odazivu, utvrdila
da je na sjednici nazoEan potreban broj dlanova za pravovaljano odludivanje te predlaZe

dnevni red

DNEVNI RED

l. Prihvaianje zapisnika sa pro5le sjednice Skolskog odbora
2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa kandidatima temeljem

raspisanog natjedaja: uditelj/ica njemadkog jezika; uditelj/ica edukacijski rehabilitator;
uditelj/ica matematike; uditelj/ica geograf,rje i povijesti; uditelj/ica informatike

3. Razno

Clanovi Skolskog odbora jednoglasno su prihvatili predloZeni Dnevni red.

Toika l.
Predsjednica Skolskog odbora zaprvu todku dnevnog reda pozivadlanove da se izjasne ima li
tko kakvih primjedbi za zapisnik sa proSle sjednice, koji je dlanovima uruden zajedno sa

pozivom. Bududi da dlanovi nisu imali nikakvih primjedbi, Predsjednica je predloZila da se

usvoji zapisnik sa proSle sjednice Skolskog odbora.

Nazodni dlanovi Skolskog odbora su jednoglasno, dizanjem ruku usvojili zapisnik.

Todka 2.

Predsjednicaprelazi na todku 2. dnevnog reda i rijed daje ravnatelju.
Ravnatelj pozdravlja prisutne dlanove Skolskog odbora. Istide kako je Skola raspisala nadedaj

za popunu radnih mjesta: uditelj/ica njemadkog jezika uditelj/ica edukacijski rehabilitator;
uditelj/ica matematike; uditelj/ica geografrje i povijesti; uditelj/ica informatike.
Radi se o zamjenama za rodiljni/roditeljski dopust te zamjena za neplaieni dopust.
Sukladno Pravilniku o nadinu i postupku zapo5ljavanja u Osnovnoj Skoli Petra Preradoviia
Pitomada, imenovan-o je Povjerenstvo koje je utvrdilo koje prijave na natjedaj su pravodobne i

potpune. Utvrdilo je'listu kandidata prijavljenih na nadedaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz
natjedaja i uputilo ih na testiranje i intervju.

Predsjednica Skolskog odbora
ZeljkaHanzil
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Zapisnidar:
Melra Radodaj
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Poziv za pisarii'dio ispita objavljuje se na sluZbenoj web stranici pet (5) dana prije sa
nabrojanim pravnim izvorima iz kojih podrudja 6e se provesti testiranje. Za prolaz na usmeni
dio ispita, potrebno je rijeSiri 50% pisanog ispita.
Nakon provedenog testiranja Povjerenstvo je dostavilo ravnatelju rang listu kandidata prema
kojoj je ravnatelj predloZio navedene kandidate, jer su ostvarili najviSe bodova na testiranju.

Ravnatelj upoznaje Skolst<i odbor sa prijavljenim kandidatima. Tako za radno mjesto
uditelja/ice njemaikog jezika, prijavila se je jedna kandidatkinja: Tajana Pokec za koju
ravnatelj traZi suglasnosr Skolskog odbora.
Za radno mjesto uditelja/ice edukacijskog rehabilitatora prijavila se jedna kandidatkinja:
Ivana Frajlii, za koju ravnatelj traZi suglasnost. Napominje kako su se za radna mjesta uditelja
eduk.rehab. u posebnom razrednom odjelu i uditelja njemadkog jezika prijavile osobe koje ne
udovoljavaju potrebnoj strudnoj spremi, no kako nema odgovaraju6eg profila uditelja, natjedaj
se zasniva sukladno dlanku 109. stavku ll.Zakonao odgoju i obrazovanju na 5 mjeseci.
Za radno mjesto uditelja matematike pristigle su dvije prijava: kandidat Marin iovrekovii i
kandidat Marko Jagar, za kojeg ravnatelj trazi suglasnost Skolskog odbora.
Za radno mjesto uditelja/ice geografije i povijesti, stigle su dvije prijave: kandidat Oliver
Ore5ii i kandidat Josip Tomekovii za kojeg ravnatelj traZi suglasnost Skolskog odbora. I za
radno mjesto uditelja informatike, pristigle su 3 prijave, no na pisani dio ispiti pristupila je
samo kandidatkinja Patricija Zivko, za kojuravnatelj traZi suglasnost Skolskog odbora.

Predsj edn ic a ffaLi izglasavanj e

ZAKLJUTAK: Prisutni ilanovi jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne
suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa, temeljem predloZene prethodne suglasnosti
ravnatelja za radno mjesta uditelja njemalkog jezika, kandidatkinji Tajani Pokec;
za radno mjesto uiitelja matematike, kandidatu Marku Jagaru;
za radno mjesto uiitelja edukacijskog rehabilitatora, kandidatkinji Ivani Frajli6;
za radno mjesto uiitelja geografije i povijesti, kandidatu Josipu Tomekovidu i
za radno mjesto uiitelja informatike, kandidatkinji patriciji Zivto.

Todka 3.
Predsjednica Skolskog odbora prelazi na todku 3. dnevnog reda - razno.
Ukratko, dlanovi Skolskog odbora osvrnuli su se kr6z razgovor na trenutno stanje sa
uvodenjem Covid potvrda. Ravnatelj istide kako je prvog dana bilo odredenih poteSkoia sa
pojedincima, no u narednim danima nastava i organizacija iste su se odvijale
bez teskoia

Predsjednica zakljuduje sjednicu u 16.35 sati.
Zapisnik je zakljuden stranicom dva (2).

Zapisnidar:
MflSta Radodaj
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Predsjednica Skolskog odbora:
ZeljkaHanzi'
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