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: 003-05/19-01/40
Urbroj: 2186-136-05-19-1
U Šemovcu, 29.10.2019.
ZAPISNIK
33. sjednice Školskog odbora, održane 29. listopada 2019. godine u 17,00 sati
Prisutni članovi: Dijana Božak, Aleksandra Varga Težak, Ivana Žuljević i Zlatko Šantavec
Odsutni: Ivan Sušec, Marija Skupnjak i Damir Popović
Ostali prisutni:

Marina Hižak, ravnateljica, Valentina Vuk, tajnica i Ljubica Djuran,
računovođa

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 32. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Odluke za zapošljavanje djelatnika:
a) Spremač-spremačica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno
- 2 djelatnika/ica (zamjena)
3. Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o osnutku učeničke zadruge
5. Donošenje Pravilnika učeničke zadruge „Shemica“
6. Razno
Sjednicu vodi predsjednica Školskog odbora Dijana Božak.
Ravnateljica predlaže dopunu dnevnog reda
te se iza točke 2. dodaje točka
b) Učitelj/ica matematike, na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno, zamjena
točka 5 mijenja se i glasi: Upoznavanje s Pravilnikom učeničke zadruge „Shemica“
Jednoglasno se prihvaća dnevni red.
Ad) 1.
Na Zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi ni dopuna te je isti
jednoglasno usvojen.

Zapisničar:
Valentina Vuk
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

Ad) 2. Donošenje Odluke za zapošljavanje djelatnika:
a) Spremač-spremačica, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 2
djelatnika/ica (zamjena)
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora o natječajnom postupku za zapošljavanje
Spremač/ica. Natječaj je bio raspisan i objavljen na web stranicama škole i HZZ-a u razdoblju
od 11.10.2019. – 19.10.2019. Ukupno je pristiglo 6 zamolbi i sve zamolbe ispunjavale su
formalne uvjete. Po novom Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi
Šemovec morali smo provesti vrednovanje kandidata pred Povjerenstvom. Na testiranje
kandidata pristigle su četiri kandidatkinje. Povjerenstvo je predalo ravnateljici rang listu
kandidata, te ravnateljica predlaže članovima Školskog odbora prvo rangiranu kandidatkinju i
drugu rangiranu za spremačice na određeno, zamjena. Članovi Školskog odbora prihvaćaju
prijedloge ravnateljice
Prilog: Odluke
b) Učitelj/ica matematike, na određeno, nepuno radno vrijeme, 18 sati tjedno,
zamjena
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora o natječajnom postupku za zapošljavanje
učitelja/ice matematike. Natječaj je bio raspisan i objavljen na web stranicama škole i HZZ-a
u razdoblju od 11.10.2019. – 19.10.2019. Ukupno je pristigla 1 zamolba koja ispunjava
formalne uvjete.
Članovi Školskog odbora prihvaćaju prijedlog ravnateljice.
Prilog: Odluka
Ad) 3. Rebalans Financijskog plana za 2019. godinu
Predsjednica Školskog odbora daje riječ računovođi da objasni Rebalans financijskog plana
po stavkama. Nakon prezentacije Rebalansa Financijskog plana računovođe po stavkama
predsjednica daje na glasovanje članovima Školskog odbora.
Članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju Rebalans financijskog plana za 2019. god.
Prilog: Odluka
Ad) 4. Donošenje Odluke o osnutku učeničke zadruge
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da se javio interes kod učiteljica da se
pokrene i osnuje učenička zadruga u OŠ Šemovec. Prvi korak je donošenje odluke o osnutku
Učeničke zadruge koje nakon donošenja moramo slati Uredu državne uprave. Županiji i
Ministarstvu. Članovi školskog odbora slažu se s odlukom o osnutku učeničke zadruge te
jednoglasno donose odluku o osnutku učeničke zadruge.
Prilog. Odluka
Ad) 5. Upoznavanje s Pravilnikom učeničke zadruge „Shemica“
Ravnateljica je prezentirala Prijedlog Pravilnika učeničke zadruge „Shemica“.
Članovi školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog Pravilnika učeničke zadruge
„Shemice“.
Prilog: Prijedlog pravilnika učeničke zadruge „Shemica“

Sjednica završava u 18:00 sati
Zapisničar:
Valentina Vuk
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

