
OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ 

                        N A Š I C E 
A. Cesarca 18 

tel: 031 613 357; 615-415 

                            fax: 031 613 749 

             e-mail: os-dore.pejacevic@os.t-com.hr 

  m.br. 3120457 

KLASA: 003-06 /17-01-08 

URBROJ:2149/06-17-01 

Našice, 12. rujna 2017.  

ZAKLJUČCI 

  

5. sjednice  Školskog odbora održane u utorak, 12. rujna 2017. godine u 18,00 sati u prostoru matične 

škole u Našicama 

Nazočni: predsjednica Jadranka Jantošik, članovi Lea Liović, Leopoldina Vitković, Mirna Puhanić, 

Krešimir Kašuba, Hrvoje Pintarić i Tina Marković Antolović, 

 ravnateljica Jasminka Falamić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

 Ravnateljica pozdravlja nazočne. Predsjednica pozdravlja nazočne i predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Informacija o novoimenovanim članovima Školskog odbora od strane osnivača 

2. Verifikacija zapisnika i zaključaka 4. sjednice Školskog odbora 

3. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na  prijedlog ravnateljica o zasnivanju radnog 

odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja za radno mjesto: 

a) učitelj tjelesne i zdravstvene kulture na puno radno vrijeme 

b) učitelj tjelesne i zdravstvene kulture na nepuno radno vrijeme 

c) učitelj povijesti na nepuno radno vrijeme 

d) učitelj biologije na nepuno radno vrijeme  

e) kuharica na puno radno vrijeme 

f) koordinator volontera na 30% radnog vremena u Projektu Volontiramo i mi 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1) Informacija o novoimenovanim članovima Školskog odbora od strane osnivača 

Predsjednica – upoznaje nazočne s odlukom osnivača, Osječko-baranjske županije o imenovanju novih 

članova školskog odbora. To su: Krešimir Kašuba, Hrvoje Pintarić i Tina Marković Antolović. Želi im 

ugodan rad i upoznaje s činjenicom da im mandat  traje do isteka mandata već imenovanim članovima 

školskog odbora.  

Ad 2) Verifikacija zapisnika i zaključaka 4. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica – moli nazočne da se izjasne o vjerodostojnosti zaključaka prošle, 4. sjednice Školskog odbora 

koja je održana elektronskim putem. 

 

ZKLJUČAK: Jednoglasno se prihvaćaju zaključci 4. sjednice Školskog odbora. 

Ad 3) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na  prijedlog ravnateljice o zasnivanju radnog 

odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja za radno mjesto: 

a) učitelj tjelesne i zdravstvene kulture na puno radno vrijeme 

b) učitelj tjelesne i zdravstvene kulture na nepuno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na 60 dana bez raspisivanja natječaja 

primi: 

a) Marko Blažević, mag.kineziologije, na puno radno vrijeme  

b) Sandra Tolj Glavaš, mag.kineziologije, na nepuno radno vrijeme, 24 sata ukupnog tjednog 

radnog vremena 

 



c) učitelj povijesti na nepuno radno vrijeme- 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto učitelja povijesti na 60 dana bez raspisivanja natječaja  primi Mateja Brkić,mag. 

povijesti i pedagogije, na nepuno radno vrijeme, 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena.    

    

d) učitelj biologije na nepuno radno vrijeme  

 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto učitelja biologije na 60 dana bez raspisivanja natječaja  primi Sandra 

Šepčić,mag. primarnog obrazovanja, na nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena.       

 

             e) kuharica na puno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto  kuharice na 60 dana bez raspisivanja natječaja  primi Vesna Keglević.       

 

           f) koordinator volontera na 30% radnog vremena u Projektu Volontiramo i mi 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice 

da se na radno mjesto koordinatora volontera na 30% radnog vremena u Projektu Volontiramo i mi 

primi Vedrana Svržnjak.       

 

Ad 4) Pitanja i prijedlozi 

ZAKLJUČAK: Daje se podrška ravnateljici  za uključivanje škole u projekte kroz koje će se 

osigurati sredstva kojima će se poboljšati vještine učenika i zaposlenika škole. 

 

Završeno u 19 sati. 

      Zapisničar:            Predsjednica Školskog odbora: 

   Katica Tomaić       Jadranka Jantošik   

 


