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I Z V O D    I Z    Z A P I S N I K A  
sa 37.  sjednice Školskog odbora  održane  10.10.2019. 

 
 
Nazočni članovi Školskog odbora : Željka Vulić, Edita Nikić, Vinko Medvid, Nataša 
Matulić Benčić, Tomislav Poljak, Jasna Horvat, Branko Gregurić 
Nenazočni članovi Školskog odbora: - 
Osobe koje nisu članovi Školskog odbora, a prisustvuju sjednici:   
Goran Hotko- v.d. ravnatelj 
Početak sjednice : 16,00 sati 
Završetak sjednice : 17,10 sati 
Utvrđivanje kvoruma : Utvrđuje se da su na sjednici prisutni svi članovi Školskog 
odbora  te je time ispunjen uvjet da su sve odluke donesene na ovoj sjednici 
pravovaljane. 
Predsjedavatelj sjednice : Vinko Medvid – predsjednik Školskog odbora 
Zapisničar : Željka Vulić 
 
Predsjednik Školskog odbora pozdravlja prisutne, zahvaljuje im na dolasku i predlaže 
sljedeći : 

 
 
            
DNEVNI RED : 
 

1. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Školskog odbora 

2. Davanje suglasnosti na zapošljavanje temeljem natječaja za : 

- učitelj/ica njemačkog jezika na određeno , puno radno vrijeme 

- stručni suradnik/ca pedagog na određeno, puno radno vrijeme 

- učitelj/ica hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme 

- učitelj/ica engleskog jezika na neodređeno, puno radno vrijeme  

3. Rebalans 1 Financijskog plana  

4. Razno 

 
Predsjednik Školskog odbora upitao je prisutne jesu li suglasni s predloženim 
dnevnim redom . Članovi Školskog odbora dizanjem ruku potvrdili su suglasnost  s 
predloženim dnevnim redom . 

 
 
 



 
Ad 1 )  Usvajanje  zapisnika sa 36. sjednice Školskog odbora 
ZAKLJUČAK : Zapisnik s 36. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen sa  
nadopunama. 
 
Ad 2) Davanje suglasnosti na zapošljavanje temeljem natječaja. 
a ) učitelj/ica njemačkog jezika na određeno, puno radno vrijeme 
ZAKLJUČAK : Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost na 
zapošljavanje Petre Ratkajec na radno mjesto učiteljice njemačkog jezika na 
određeno , puno radno vrijeme . 
b) stručni suradnik/ca pedagog na određeno , puno radno vrijeme 
ZAKLJUČAK : Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost na 
zapošljavanje Lane Čakanić na radno mjesto stručnog suradnika pedagoga na 
određeno, puno radno vrijeme. 
c) učitelj/ica hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme 
ZAKLJUČAK : Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost na 
zapošljavanje Tine Ivanišević Grabovac na radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika 
na određeno puno radno vrijeme. 
d ) učitelj/ica engleskog jezika na neodređeno , puno radno vrijeme 
ZAKLJUČAK : Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost na 
zapošljavanje Antonije Tvorek na radno mjesto učiteljice engleskog jezika na 
neodređeno, puno radno vrijeme . 
 
 
Ad 3 ) Rebalans 1 Financijskog plana 
ZAKLJUČAK : Članovi Školskog odbora su suglasni s rebalansom 1 Financijskog 
plana. 
 
Ad 4) Razno 
 
Tomislav Poljak izvijestio je da je održana 1. sjednica Vijeća roditelja u ovoj školskoj 
godini. Sastanak je ocijenio uspješnim i s puno konstruktivnih prijedloga . 
 

 
 
Sjednica je zaključena u 17,10 sati . 
 
 
 
 
Zapisnik sastavila:                                            Predsjednik Školskog odbora: 
__________________                                      ________________________ 
Željka Vulić      Vinko Medvid 
 
 


