
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa XXXIX. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica  

održane 1.9.2016.g. u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica 

 

Prisutni članovi: Jasna Jakopec, Andreja Jertec, Davor Sugnetić, Marija Hudi Hitrec i Iva Šantek  

Odsutni su:  Suzana Žunec,, Luka Levar 

Zapisničar je Natalija Jug. 

Sjednici je nazočna i ravnateljica škole Božena Slunjski. 

 

Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova jednoglasno je prihvaćen sljedeći 

dnevni red: 

DNEVNI RED: 

1. Suglasnost za zapošljavanje  

2. Pitanja i prijedlozi 

 

Prije prelaska na prvu točku dnevnoga reda tajnica je pročitala zapisnik sa prethodne sjednice. 

Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen jednoglasno. 

 

Ad. 1. Suglasnost za zapošljavanje 

 

Ravnateljica je upoznala prisutne s Odlukom o broju razrednih odjela OŠ Zlatar Bistrica u šk. god. 

2016./2017., prema kojoj imamo dva razredna odjela 1. razreda. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje učitelja Ivana Bukala, 

magistra primarnog obrazovanja na radno mjesto učitelja razredne nastave na puno radno vrijeme 

određeno  do 45 dana od 13. rujna 2016. g., sveukupno 60 dana od 29.8.2016. g. 

 

Školski je odbor jednoglasno dao suglasnost za zapošljavanje Lidije Kulji na radno mjesto učiteljice 

engleskoga jezika do 45 dana od 13. rujna 2016. g., sveukupno 60 dana od 29.8.2016. g., zamjena za 

učiteljicu Marinu Richter koja je otišla na rodiljni dopust. 

 

Školski je odbor jednoglasno dao suglasnost za zapošljavanje Jelene Novosel na radno mjesto 

učiteljice razredne nastave do 45 dana od 13. rujna 2016. g., sveukupno 60 dana od 29.8.2016. g., 

zamjena za učiteljicu Magdu Henok koja je na roditeljskom dopustu. 

 



Ravnateljica je obavijestila prisutne da je Krapinsko – zagorska županija rasporedila u OŠ Zlatar 

Bistrica dvije pomoćnice u nastavi za pomoć učenicima s teškoćama (projekt Baltazar 3) Helenu 

Žigrović, profesoricu povijesti i Katarinu Keliš, prvostupnicu geografije na nepuno radno vrijeme 20 

sati ukupno tjedno određeno od 5.9.2016. do 9.6.2017. godine.  

Školski je odbor jednoglasno dao suglasnost za zapošljavanje pomoćnica u nastavi Helene Žigrović i 

Katarine Keliš na nepuno radno vrijeme 20 sati ukupno tjedno određeno od 5.9.2016. do 9.6.2017. 

godine.   

 

Školski je odbor jednoglasno dao suglasnost za zapošljavanje učiteljice njemačkoga jezika Anite 

Juračić Perhoč  na nepuno (12 sati ukupno tjedno) neodređeno vrijeme, umjesto učiteljice Silvije 

Soldo koja je zasnovala radni odnos u SŠ Bedekovčina na puno radno vrijeme. 

Učiteljicu njemačkoga jezika Anitu Juračić Perhoč (diplomirani učitelj s pojačanim programom iz 

nastavnog predmeta njemački jezik) je zajedničko povjerenstvo za viškove i manjkove zaposlenika 

Ureda državne uprave u KZŽ uputilo u OŠ Zlatar Bistrica. 

 

Ad. 2. Pitanja i prijedlozi 

 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio ponudu Croatia osiguranja za osiguranje učenika od posljedica 

nesretnog slučaja (Kombinacija B u kojoj ukupna godišnja premija iznosi 50,00 kn po učeniku) s kojom 

smo i dosad surađivali. 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio zapisnik o provedenoj reviziji i otpisu knjižničnog fonda. 

Istaknut je problem nedostatka prostora zbog odvijanja nastave TZK u dvije učionice. 

 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo.  

 

Sastanak Školskog odbora završio je u 12.40 sati. 

 

 

Zapisničarka:        Predsjednica ŠO 

Natalija Jug       Andreja Jertec 

 


