KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Vladimr Nazor Budinščina
KLASA: 003-06/21-01/12
URBROJ: 2211/02-380-3-21-2
Budinščina, 6.12.2021.
ZAPISNIK
s 9.sjednice Školskog odbora održane
6.12.2021. godine elektroničkim putem
Elektroničkim putem 3.12.2021.godine poslan je poziv članovima odbora sa
sljedećim
DNEVNIM REDOM:
1. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos i promjenu ugovora o radu.
- Ane Bahat na radno mjesto učiteljice engleskog jezika za 8 sati tjedno i na
neodređeno vrijeme,
- Josipe Kocman Grošinić, na radno mjesto učiteljice razredne nastave na puno radno
vrijeme i na određeno,
- Roberta Halapira, na radno mjesto učitelja TZK na nepuno radno vrijeme od 5 sati
tjedno i na neodređeno.
- Jasmina Čukelj Krajan, promjena ugovora o radu na radnom mjestu učiteljice
hrvatskog jezika s 9 sati tjedno na 20 sati tjedno na neodređeno vrijeme .
2. Davanje suglasnosti za najam sportske dvorane PŠ Hrašćina –NK Sloga Konjšćina.
U privitku poziva svim članovima odbora poslano je obrazloženje ravnateljice po
pojedinim točkama dnevnog reda.
Do utvrđenog vremena 6.12.2021.godine očitovali su se svi članovi Školskog odbora.
Sva pristigla očitovanja nalaze se u privitku ovog zapisnika.
Točka 1.
Jednoglasno je donesena sljedeća
Odluka:
1. Daje se suglasnost za primanje u radni odnos:
- Ane Bahat na radno mjesto učiteljice engleskog jezika za 8 sati tjedno i na
neodređeno vrijeme,
- Josipe Kocman Grošinić, na radno mjesto učiteljice razredne nastave na puno radno
vrijeme i na određeno.
2. Daje se suglasnost za promjenu Ugovora o radu učiteljice hrvatskog jezika Jasmine
Čukelj Krajan s 9 sati na 20 sati tjedno na neodređeno.
3. Daje se suglasnost za primanje u radni odnos učitelja Roberta Halapira na
neodređeno vrijeme za 5 sati tjedno temeljem uputnice Povjerenstva za viškove
Krapinsko-zagorske županije te izvješća Komisije koja je provela testiranje
kandidata.

Točka 2.
Odobrava se najam sportske dvorane PŠ Hrašćina za trening članova NK Sloga Konjšćina.
Temeljem napomena članova Školskog odbora za sve zahtjeve koji će biti vezani uz korištenje
sportskih dvorana zatražiti će se od Stožera KZŽ da precizira nadležnost lokalnih stožera koji
će kontrolirati korištenje dvorana s obzirom na lokaciju korištenja.
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