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OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-06/16-01/06 
URBROJ: 2109-43-16-02 
Strahoninec, 26.04.2016. 
 

Predmet: Skraćeni zapisnik s 37. sjednice Školskog odbora održane 26. 4. 2016. u 19 sati 
 
Prisutni: predsjednica Bernarda Topolko, Svjetlana Zlatarek, Markus Pilić, Mario Kanižaj, 
ravnateljica Jelena Okun i tajnica Silvija Antonović. 
Odsutni: Jasminka Poljanec i Dijana Pasarić (obje su na seminaru) i Siniša Trajbar (na državnom 
natjecanju). 
Predsjednica otvara sjednicu, konstatira da su prisutna četiri člana Školskog odbora te da će sve 
odluke biti pravovaljane.  
Predloženi dnevni red:  
1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 36. sjednice Školskog odbora 
2. Odluka o davanje prethodne suglasnosti na zapošljavanje učiteljice geografije na nepuno, 
određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) 
3. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja OŠ Strahoninec 
4. Ostalo 
Nije bilo raspravo po dnevnom redu te se pristupilo glasovanju. Dnevni red jednoglasno je 
prihvaćen. 
 
T.1. 
Predsjednica poziva prisutne da iznesu primjedbe na primljeni zapisnik. Nema primjedbi. 
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju skraćenog 
zapisnika s 36. sjednice Školskog odbora održane 11. 4. 2016. godine.  
 
T.2. 
Predsjednica, gđa Topolko čita zamolbu ravnateljice od 21. 4. 2016. godine kojim traži prethodnu 
suglasnost na zapošljavanje Ane Božek na nepuno određeno radno vrijeme (8 sati ukupnih 
tjednih obaveza), do povratka Sandre Gotal s bolovanja. 
Otvorena je rasprava. Ravnateljica iznosi da je prilikom zapošljavanje Ane Božek najdulje do 15 
dana, uzela u obzir činjenicu da Sandra Gotal radi i u OŠ Macinec, a oni su je već angažirali kao 
zamjenu za Sandru Gotal, stoga i ravnateljica predlaže Anu Božek. 
Nije bilo daljnje rasprave.  
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa Anom Božek, na nepuno određeno radno vrijeme 
počev od 29. 4. 2016. godine, do povratka Sandre Gotal s bolovanja, do zasnivanja radnog 
odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana tj. najdulje do 12. 
6. 2016. godine, u skladu sa zahtjevom ravnateljice od 21. 4. 2016. godine.     
 
 
 

Zapisala:       Predsjednica Školskog odbora:  
    Silvija Antonović                     Bernarda Topolko 
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T.3. 
Predsjednica govori kako ravnateljici 31. 8. 2016. godine izlazi mandat pa moramo ići u natječaj, 
stoga daje riječ tajnici S. Antonović. 
Tajnica je navela kako je prikupila tri ponude za objavu teksta natječaja, kojeg su članovi primili 
uz poziv. Cijene za objavu nedjeljom kao najjeftinijim danom, ovdje konkretno u nedjelju 8. 5. 
2016. godine, iznose: 2.000,00 kn sa PDV-om u Večernjem listu, 2.313,45 kn sa PDV-om u 
Jutarnjem listu i 1.847,12 kn sa PDV-om u 24sata. Najjeftinija je objava u 24sata. 
Prisutnima je podijeljen i nacrt Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
OŠ Strahoninec koja sadrži i tekst natječaja, koju je predsjednica pročitala. Dogovoreno je da se 
natječaj objavi u nedjelju 8. 5. 2016. godine u dnevnim novinama 24sata te ukazano na sitne 
pogreške u nacrtu odluke koje će se ispraviti. Tajnica je pročitala odredbe Statuta koje se odnose 
na izbor i imenovanje ravnatelja škole.  
Na prijedlog predsjednice gđe Topolko, Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o raspisivanju 
natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice OŠ Strahoninec (Klasa: 003-06/16-01/06, Urbroj: 
2109-43-16-05) koja je sastavni dio ovog zapisnika.  
 
T.4. 
Predsjednica daje riječ ravnateljici. Ravnateljica upoznaje prisutne da su nogometaši postali 
državni prvaci. Na državnom natjecanju iz biologije naše učenice osvojile su 3. mjesto. Učitelj iz 
fizike trenutno se s jednim učenikom nalazi na državnom natjecanju. Učitelj B. Tomašić isto će 
voditi učenike na državno natjecanje „Sigurno u prometu“. Učenica Tea Đorđević je kao školska 
novinarka osvojila 1. nagradu te otputovala na državno prvenstvo u sportu za osnovne škole. 
Ravnateljica je izuzetno ponosna na ove uspjehe. Navodi kako su svi učenici uz Dan planeta 
Zemlje bili na terenskoj nastavi u Žabniku i Križovcu i bili izuzetno zadovoljni. Još nas čekaju izleti. 
9. 5. dolaze nam kolege učitelji i učenici iz Europe.  
G. Pilić pitao je da li mentori koji vode učenike na natjecanje dobivaju novčane nagrade. 
Ravnateljica je odgovorila da ne dobivaju, nego dobiju samo pripadajuću dnevnicu a učenici 
džeparac od 40 kn po danu. 
Nije bilo drugih pitanja. 
 
Sjednica završena u 19,35 sati.     

 
 
 
 
Zapisala:       Predsjednica Školskog odbora:  

    Silvija Antonović                     Bernarda Topolko 
 
 
 
 


