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IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

sa XXVII. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica  

održane 3.3.2020.g. u prostorijama OŠ Zlatar Bistrica 

 

Prisutni: Andreja Jertec, Suzana Žunić, Luka Levar, Marija Hudi Hitrec 

Prisutni: Andreja Jertec, Jasna Jakopec, Marija Hudi Hitrec, Davor Sugnetić,  

Odsutni: Leonard Fulir, Suzana Žunić, Luka Levar (ispričali se-bolest, posao) 

Ostali prisutni: Jasna Kokot Pelko, ravnateljica 

Predsjednica pozdravlja prisutne, konstatira kvorum i predlaže sljedeći dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika s 26. sjednice Školskoga odbora 

2. Suglasnost za zapošljavanje 

3. Financijska izvješća 

4. Razno 

 

Ad 1.) Prihvaćanje zapisnika s 26. sjednice Školskoga odbora 

Predsjednica je pročitala zapisnik sa prethodne sjednice. Primjedbi nije bilo. Zapisnik je usvojen 
jednoglasno. 

 

Ad 2.) Suglasnost za zapošljavanje  

Ravnateljica je upoznala prisutne s raspisanim natječajem  za radno mjesto učitelj razredne nastave, 

1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati ukupno tjedno),određeno (zamjena za bolovanje) 

objavljenog 3. veljače 2020. g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj i 

Oglasnoj ploči Škole pristiglo je ukupno 8 zamolbi za radno mjesto učitelj//ica razredne nastave. 

Kandidatkinja Nikolina Mikulec ostvarila je najveći broj bodova na testiranju sukladno Pravilniku o 

načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim 

službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (Klasa: 003-05/19-

01/01 Urbroj: 2211/08-380-30-19-01 od 26.3.2019. g.), ravnateljica predlaže sklapanje Ugovora o 

radu s 6.3.2020. godine za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave s Nikolinom Mikulec, magistrom 

primarnog obrazovanja na puno (40 sati ukupno tjedno), određeno vrijeme zbog zamjene učiteljice 

Magde Henok do povratka učiteljice Magde Henok na rad. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje Nikoline Mikulec, magistre 

primarnog obrazovanja na puno (40 sati ukupno tjedno), određeno vrijeme do povratka učiteljice 

Magde Henok na rad. 
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Ravnateljica je također upoznala prisutne s raspisanim natječajem za radno mjesto učitelj engleskog 

jezika, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme (40 sati ukupno tjedno),određeno (zamjena za roditeljski 

dopust) objavljenog 3. veljače 2020. g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj i 

Oglasnoj ploči Škole pristiglo je ukupno dvije zamolbe za radno mjesto učitelj//ica engleskog jezika. 

Kandidatkinja Andreja Kovačić ostvarila je najveći broj bodova na testiranju te ravnateljica predlaže 

sklapanje Ugovora o radu s 6.3.2020. godine za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika s Andrejom 

Kovačić, magistrom primarnog obrazovanja, smjer engleski jezik, na puno (40 sati ukupno tjedno), 

određeno vrijeme zbog zamjene učiteljice Marine Richter do povratka učiteljice Marine Richter na 

rad. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje Andreje Kovačić, magistre 

primarnog obrazovanja, smjer engleski jezik, na puno (40 sati ukupno tjedno), određeno vrijeme do 

povratka učiteljice Marine Richter na rad. 

 

Ad 3.) Financijska izvješća za 2019. godinu 

Računovođa je obrazložio financijska izvješća za 2019. godinu. 

Predsjednica ŠO dala je na glasovanje financijska izvješća za 2019. godinu s analizom izvješća o 

izvršenju proračuna za 2019. g. 

Usvojeno je jednoglasno. 

 

Ad 4.) Razno 

Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo. 

Sjednica ŠO završena je u 19.35 sati. 

Zapisničar        Predsjednica ŠO 

Žarko Piljak        Andreja Jertec 

 


