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: 003-05/19-01/46
Urbroj: 2186-136-05-19-1
U Šemovcu, 20.12.2019.
ZAPISNIK
34. sjednice Školskog odbora, održane 20. prosinca 2019. godine u 18,00 sati
Prisutni članovi: Dijana Božak, Aleksandra Varga Težak, Ivana Žuljević, Zlatko Šantavec i
Damir Popović
Odsutni: Ivan Sušec i Marija Skupnjak
Ostali prisutni: Marina Hižak, ravnateljica i Ljubica Djuran, računovođa
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 33. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu
3. Donošenje Projekcije financijskog plana za 2021. – 2022. godinu
4. Donošenje odluke o blagajničkom maksimumu za 2020. godinu
5. Donošenje Odluke za zapošljavanje djelatnika:
a) Učitelja/ice informatike, na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati
tjedno - 1 djelatnika/ica
b) Učitelja/icu fizike, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 12 sati
tjedno – 1 djelatnik/ica
6. Razno
Sjednicu vodi predsjednica Školskog odbora Dijana Božak.
Ravnateljica predlaže dopunu dnevnog reda
te se točka 4. mijenja i glasi: Obrazloženje financijskog plana OŠ Šemovec za 2020 god.,
a točka 4, postaje točkom 5 i točka 5 postaje točkom 6 i točka 6 postaje točkom 7.
Jednoglasno se prihvaća dnevni red.
Ad) 1.
Na Zapisnik s 33. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi ni dopuna te je isti
jednoglasno usvojen.

Zapisničar:
Ljubica Djuran
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

Ad) 2. Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu
Donošenje Financijskog plana za razdoblje od 01.01. 2020. do 31.12.2020.
Predsjednica daje riječ računovođi škole. Računovođa prezentirala je Financijski plan
za razdoblje od 01.01. 2020. do 31.12.2020. godinu po kontima i mjestu troška. Financijski
plan za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. jednoglasno je donesen.
Prilog: Financijski plan za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. i
Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2020.
Ad) 3. Donošenje Projekcije financijskog plana za 2021. – 2022. godinu
Računovođa objašnjava Projekciju Financijskog plana za 2021. i 2022.godinu, nije bilo
primjedabi ni dopuna te je isti jednoglasno usvojen.
Prilog: Projekcija financijskog plana za 2021. i 2022. godinu i
Odluka o prihvaćanju Projekcije financijskog plana za 2021 i 2022. godinu
Ad) 4. Obrazloženje financijskog plana OŠ Šemovec za 2020 god.
Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu podnijela je ravnateljica s osnovnim redom
škole, organizacijskom strukturom, brojem zaposlenih nastavno i nenastavnom osoblju te
djelokrugom istih. Ravnateljica je objasnila programe koji se provode u našoj školi „Ja
mogu“ i mjera pripravništva od „Mjere do karijere“ – stručni suradnik socijalni pedagog.
Obrazloženje financijskog plana jednoglasno je usvojeno.
Prilog: Obrazloženje financijskog plana za 2020. godinu.
Ad) 5. Donošenje odluke o blagajničkom maksimumu za 2020. godinu
Za blagajnički maksimum predlaže se iznos od 10.000,00 kn zbog prikupljanja uplata
za školsku kuhinju i drugih eventualnih uplata. Jednoglasno je odobren iznos blagajničkog
maksimuma.
Ad) 6. Donošenje Odluke za zapošljavanje djelatnika:
a) Učitelja/ice informatike, na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno - 1
djelatnika/ica
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora o natječajnom postupku za zapošljavanje
Učitelj/ica informatike. Natječaj je bio raspisan i objavljen na web stranicama škole i HZZ-a u
razdoblju od 18.11.2019. – 26.11.2019. Ukupno je pristiglo 6 zamolbi te su 3 zamolbe
ispunjavale formalne uvjete tj. stručne zamolbe. Po novom Pravilniku o načinu i postupku
zapošljavanja u Osnovnoj školi Šemovec pošto učitelja/icu informatike financira Općina
Trnovec Bartolovečki nismo obvezni bili provesti testiranje.
Članovi Školskog odbora prihvaćaju prijedlog ravnateljice.
Prilog: Odluka
b) Učitelj/ica fizike, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati tjedno,
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora o natječajnom postupku za zapošljavanje
učitelja/ice fizike. Natječaj je bio raspisan i objavljen na web stranicama škole i HZZ-a u
razdoblju od 18.11.2019. – 26.11.2019. Ukupno su pristigle 3 zamolbe od kojih je jedna
zamolba bila stručna.Po završetku natječaja pozvali smo kandidatkinju na testiranje prema
Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi. Šemovec, međutim na
testiranje koje je bilo zakazano pozvana kandidatkinja nije pristupila te je time izgubila pravo
sudjelovanja u daljnjem postupku. Ostali kandidati nisu stručni, ravnateljica objašnjava
članovima Školskog odbora daljnji postupak te predlaže da se donese Odluka o neizboru
kandidata. Time ovaj natječaji postupak završava i pokrenut će se novi.
Odluka o neizboru kandidata jednoglasno donesena.
Prilog: Odluka o neizboru kandidata
Sjednica završava u 19:00 sati
Zapisničar:
Predsjednik Školskog odbora
Ljubica Djuran
Dijana Božak

