KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina
KLASA: 003-06/16-01/6
URBROJ: 2211/02-380-3-16-2
Budinščina, 29.8.2016.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
s 35. sjednice Školskog odbora održane
29.8.2016. godine u 12:00 sati u
prostorijama MŠ Budinščina
NAZOČNI: Željko Zozoli, Branko Tukač, Maja Pepelko,Jadranka Plantak, Dijana
Margetić, ravnateljica –Marija Zozoli.
NENAZOČNI: Gabrijela Pažur, Vesna Svrtan
PREDSJEDAVAJUĆI: Željko Zozoli, predsjednik Školskog odbora
ZAPISNIČAR: Dijana Margetić
Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, jednoglasno je
prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika s 34. sjednice Školskog odbora.
2. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos do 60 dana domara-ložača, učitelja
matematike, fizike i tehničke kulture.
3. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos pomoćnice u nastavi u okviru
projekta Baltazar 3.
4. Davanje suglasnosti za povećanje satnice do dobivanja suglasnosti Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta učiteljici hrvatskog jezika Jasmini Čukelj i učiteljici
informatike Kristini Ondrašek.
5. Prihvaćanje Izvješća o radu škole, predškole i dječjeg vrtića za školsku godinu
2015./2016.
6. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Zapisnik sa 34. sjednice prihvaćen je jednoglasno.
Točka 2.
Nakon kraće rasprave jednoglasno je dana suglasnost za primanje u radni odnos najdulje do
60 dana za slijedeće:
a) učitelj matematike na puno radno vrijeme- Sebastijan Kocijan, prvostupnik
matematike iz Margečana
b) učiteljica fizike na pola radnog vremena- Dinka Štih Curiš, prof.fizike iz Konjšćine
c) učiteljica tehničke kulture za 29 sati tjedno- Ana-Marija Keliš, mag. geološkog
inženjerstva iz Budinščine.
d) domar-ložač škole na puno radno vrijeme- Davor Kranjec iz Maretića-zamjena za
Marijana Margetića koji je na bolovanju.

Točka 3.
Jednoglasno se daje suglasnost za primanje u radni odnos do kraja školske godine Jelene
Martinjak iz Konjšćine na radno mjesto pomoćnice u nastavi u okviru projekta Baltazar3.
Točka 4.
Jednoglasno se daje suglasnost za povećanje satnice sa 20 sati tjedno na 30, Jasmini
Čukelj, učiteljici hrvatskog jezika i Kristini Ondrašek, učiteljici informatike s 15 sati na 20
sati ukupno tjedno.
Točka 5.
Prihvaća se Izvješće o radu škole za školsku godinu 2015./2016. i Izvješća o radu
predškole i dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2015./16.
Točka 6.
Ravnateljica je informirala članove odbora o aktualnim zbivanjima u školi i radovima.
Sve informacije primljene su na znanje.
Sjednica je završena u 13:15 sati.

ZAPISNIČAR
Dijana Margetić

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG
ODBORA
Željko Zozoli

