REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC
PLITVIČKA 2, ŠEMOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
ŠKOLSKI ODBOR
šifra škole: 05-229-002
Mat.br: 3005933
Klasa: 003-05/19-01/32
Urbroj: 2186-136-05-19-1
U Šemovcu, 05.09.2019.
ZAPISNIK
31. sjednice Školskog odbora, održane 05. rujna 2019. godine u 16,30 sati
Prisutni članovi: Dijana Božak, Damir Popović, Aleksandra Varga Težak, Marija Skupnjak,
Zlatko Šantavec i Ivana Žuljević
Odsutni: Ivan Sušec
Ostali prisutni:

Marina Hižak, ravnateljica i Valentina Vuk, tajnica

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 30. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Odluke za zapošljavanje djelatnika:
a) Pomoćnik/ca u nastavi, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati
tjedno - 2 djelatnika/ica
b) Učitelj/ica u produženom boravku, na određeno, 40 sati tjedno,
3. Donošenje odluke o cijeni školske kuhinje u školskoj godini 2019./2020.
4. Razno
Sjednicu vodi predsjednica Školskog odbora Dijana Božak.
Jednoglasno se prihvaća dnevni red.
Ad) 1.
Na Zapisnik s 30. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi ni dopuna te je isti
jednoglasno usvojen.
Ad) 2. Donošenje Odluke za zapošljavanje djelatnika:
a) Pomoćnik/ca u nastavi, na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno - 2 djelatnika/ica
U Varaždinskoj županiji provodi se projekt „Ja mogu“ u sklopu kojeg će se osiguravati
pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim
odgojno-obrazovnim ustanovama. Kao partner projekta Osnovna škola Šemovec objavila je
natječaj za zapošljavanje Pomoćnika u nastavi, 2 izvršitelja, određeno, do 17.06.2019.,
nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno. Natječaj je bio objavljen na internetskim stranicama
škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u razdoblju od 26.kolovoza do 03. rujna 2019.
godine. Pristiglo je sveukupno 6 zamolbi od kojih sve zadovoljavaju propisane uvjete
natječaja.
Zapisničar:
Valentina Vuk
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

Ravnateljica čita imena i osnovne podatke o kandidatima, a koji su bili pozvani na intervju te
predlaže 2 kandidata i to redom kako slijedi:
Iznijeti prijedlozi daju se na glasovanje jedan po jedan te se svi jednoglasno usvajaju.
Prilog: Odluke
b) Učitelj/ica u produženom boravku, na određeno, 40 sati tjedno,
Ravnateljica objašnjava potrebu za provođenjem produženog boravka. 24 roditelja
iskazalo je interes, najviše za djecu prvog razreda. Varaždinska županije je donijela odluku
da se produženi boravak financira sredstvima roditelja po 350,00 kn po dijetu, za svako dijete
Županija će financirati po 100,00 kn za materijalne troškove, a ostale troškove do pune cijene
produženog boravka financirat će Općina Trnovec Bartolovečki sredstva iz svog proračuna.
Djeci će se za vrijeme boravka osigurati prehrana( ručak). Radno vrijeme planirano je u
terminu od 11:30 do 16:30. Produženi boravak počinje s radom dana 16. rujna 2019. godine i
održavati će se svakog nastavnog dana zaključno s 17. lipnja 2020. godine. U produženom
boravku biti će potrebno zaposliti jednog djelatnika/icu na određeno, puno radno vrijeme.
Natječaj je bio objavljen na internetskim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje u razdoblju od 26. kolovoza do 03. rujna 2019. godine. Pristiglo je sveukupno
20 zamolbi od kojih sve zadovoljavaju propisane uvjete natječaja.
Prilog: Odluka
Ad) 3 Donošenje odluke o cijeni školske kuhinje u školskoj godini 2019./2020.
Ravnateljica je predložila da cijena školske kuhinje bude 5,00 kn po danu u školskoj
godini 2019./2020. kao i prijašnjih godina. Navedeni prijedlog jednoglasno je prihvaćen.
Prilog: odluka
Ad) 4. Razno
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da 09.09.2019. počinje nova školska
godina 2019./2020.
Sjednica završava u 17:15
Zapisničar:
Valentina Vuk
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

