IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa XLI. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica
održane 25.10.2016.g. u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica u 18.00 sati
Prisutni članovi: Jasna Jakopec, Andreja Jertec, , Marija Hudi Hitrec, Luka Levar
Ostali prisutni: Božena Slunjski (ravnateljica), Žarko Piljak (računovođa)
Odsutni članovi: Suzana Žunić, Davor Sugnetić, Iva Šantek
Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova jednoglasno je prihvaćen
sljedeći dopunjeni dnevni red:
DNEVNI RED:
1. Suglasnost za zapošljavanje
2. Financijski plan za 2017. – 2019.
3. Rebalans proračuna za 2016.
4. Pitanja i prijedlozi

Prije prelaska na prvu točku dnevnoga reda zapisničarka Marija Hudi Hitrec pročitala je
zapisnik prethodne sjednice. Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Ad. 1. Suglasnost za zapošljavanje
Ravnateljica je upoznala prisutne s raspisanim natječajem za radna mjesta:
1. Učitelj razredne nastave, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme , određeno (do dobivanja
suglasnosti MZOS-a)
2. Učitelj engleskoga jezika, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme , određeno (zamjena)
objavljenog 11. listopada 2016. g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ te
mrežnoj i Oglasnoj ploči Škole.
Za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave članovi Školskoga odbora jednoglasno su dali
suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s 27.10.2016. g. s Ivanom Bukalom, magistrom
primarnog obrazovanja na puno radno vrijeme , određeno (do dobivanja suglasnosti MZOSa).
Za radno mjesto učitelj/ica engleskoga jezika članovi Školskoga odbora jednoglasno su dali
suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s 27.10.2016. g. s Lidijom Kulji, magistrom
primarnog obrazovanja na puno radno vrijeme , određeno do pet mjeseci odnosno do

zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenoga natječaja u roku od pet mjeseci sukladno
odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Ad 2.) Financijski plan za 2017. – 2019.
Nakon što je računovođa obrazložio točke financijskoga plana članovi Školskoga odbora
jednoglasno su usvojili Financijski plan za 2017. – 2019.
Ad 3.) Rebalans proračuna za 2016.
Rebalans proračuna za 2016. je jednoglasno usvojen.

Ad. 4.) Pitanja i prijedlozi
Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo.
Sastanak Školskog odbora završio je u 19.00 sati.

Zapisničarka:
Marija Hudi Hitrec

Predsjednica ŠO
Andreja Jertec

