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Klasa: 003-08 /14-01-09                            
Ur.broj:2149-06/2014-02 
Našice,  25. rujna 2014.  

Z A P I S N I K 

  

22.  sjednice Školskog odbora  održane u  ĉetvrtak,  25. rujna   2014. godine s početkom u      

18
00

    sati u učionici br. 4  matične zgrade  OŠ Dore Pejačević Našice. 

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Boris Peić, Ljerka Vešligaj, Irena Turjak, 

Darko Ćorković, ravnateljica Jasminka Falamić 

Opravdano odsutni: Dražen Dasović, Ivan Matulić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

Jednoglasno usvojen predloženi sljedeći 

DNEVNI RED: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika i zaključaka 21. sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada škole za 

školsku 2014./2015. g. 

3. Donošenje odluke raspisivanju natječaja za pripravnike – bez zasnivanja radnog odnosa 

4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ravnateljice o zasnivanju radnog odnosa 

bez raspisivanja natječaja – do 60 dana, za školskog knjižničara 

      5. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika i zaključaka 21. sjednice Školskog odbora 

ZAKLJUĈAK: Jednoglasno i bez primjedbi se usvajaju zapisnik i zakljuĉci 21. sjednice 

školskog odbora. 

Ad 2) Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku 

2014./2015. godinu 

Ravnateljica – prezentira nazočnima i iscrpno obrazlaže stavke Godišnjeg plana i programa 

rada školske za školsku 2014./2015. godinu po stavkama iz sadržaja;   Podaci o uvjetima rada,  

o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima, o organizaciji rada, tjedni i godišnji 

broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada , organizacija smjena,  prijevoz 

učenika, raspored prijevoza učenika putnika, godišnji kalendar rada, podaci o broju učenika i 

razrednih odjela, primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada, tjedni i godišnji 

broj nastavnih sati izborne nastave, dopunske, dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti 

obuka plivanja, planovi rada školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja, plan kulturne i javne djelatnosti, plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika, 

plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika, školski preventivni program, 

plan nabave i opremanja.                                                                                

Nema primjedbi pa se jednoglasno donosi      

ZAKLJUĈAK: Donosi se odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Dore 

Pejaĉević Našice za školsku 2014./2015. godinu.                                                                         

 



Ad3) donošenje odluke o raspisivanju natječaja za pripravnike bez zasnivanja radnog odnosa 

Ravnateljica – daje obrazloženje potrebe raspisivanja natječaja zbog pomoći učenicima s 

teškoćama u razvoju. Predlaže raspisivanje natječaja za učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, 

učitelja razredne nastave i pravnika, na radnom mjestu tajnika škole. 

ZAKLJUĈAK: Jednoglasno se donosi odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijem 

pripravnika – bez zasnivanja radnog odnosa:  uĉitelja tjelesne i zdravstvene kulture, 

uĉitelja razredne nastave i pravnika, na radnom mjestu tajnika škole. 

 

Ad 4) Donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog 

odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja 

Ravnateljica – daje obrazloženje – s obzirom da je školska knjižničarka Anica Pavin 

nenajavljeno otvorila bolovanje, ravnateljica je  zasnovala radni odnos na 15 dana s Dorom 

Dvoržak. Ne zna se do kada će biti na bolovanju pa ako se ovo produži,  moli da se donese 

odluka da ona radi do 60 dana, odnosno do popune radnog mjesta putem natječaja. 

ZAKLJUĈAK. Jednoglasno se donosi odluka o davanju suglasnosti na prijedlog 

ravnateljice da se s Dorom Dvoržak, prof. informatologije, sklopi ugovor o radu na 

odreĊeno vrijeme do 60 dana, odnosno do popune radnog mjesta putem natjeĉaja. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     Završeno u 19,30 sati. 

 

 

 

Zapisničar:                                Predsjednica Školskog odbora: 

  

Katica Tomaić      Ksenija Orešković  

 

___________________    _________________________ 


