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OSNOVNA ŠKOLA MLADOST 

          L E K E N I K  

 

Z A P I S N I K 

 

s 61. sjednice Školskog odbora održane 15.11.2017.g. u prostorijama škole s početkom u 18
00

 

sati. 

Sjednici nazočni svi članovi: Safeta Ičanović, Marija Butina, Ivana  Brleković Sokolović, 

Jurica Škofač, Tugomir Brleković, Dubravka Pšeničnik, Nina Pavlenić i ravnatelj škole. 

 

Sjednicu otvara i vodi predsjednica Safeta Ičanović. 

Dnevni red je predložen i prihvaćen. 

Zapisnik vodi Marija Butina, član Školskog odbora. 

 

Dnevni red: 

 

 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Davanje prethodne suglasnosti po raspisanom natječaju za: 

   - učitelja/icu njemačkog jezika 

      3.  Davanje prethodne suglasnosti za rad na određeno radno vrijeme (zamjene) 

4. Donošenje Odluke za obnovu školske kuhinje u matičnoj školi 

5. Donošenje Odluke o najmu školske športske dvorane 

6. Ostalo         

 

 

Ad.1.)  Na zapisnik s prethodne sjednice održane 28.9.2017.g. nije bilo  primjedbi te je 

jednoglasno prihvaćen. 

 

  Ad.2.) Škola je 18.10.2017. raspisala natječaj za upražnjena radna mjesta. Natječaj je 

raspisan nakon dobivene prethodne suglasnosti od Ureda državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji, Klasa: 602-02/17-01/05; Urbroj: 2176-04-03/01-17-110, od 

12.10.2017.  

 

Predsjednica je pročitala sve zaprimljene zamolbe kandidata, i to:  

 

Za radno  mjesto: 

1. Učitelj/ica njemačkog jezika - 1 (jedan) izvršitelj/ica,  neodređeno, puno radno 

vrijeme, probni rad tri (3)  

Na natječaj se prijavilo 5 kandidata. 4  kandidata ispunjavaju uvjete natječaja,  a jedan 

kandidat ne ispunjavaju uvjete natječaja.  

POPIS KANDIDATA: 

Red.

br. 

IME I PREZIME Akademski naziv Mjesto stanovanja 

1. Antonija Kalauz Omelić prof. njemačkog jezika i Sisak 
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književnosti 

 

-sva potrebna 

dokumentacija priložena,  

ispunjava uvjete 

2. Magdalena Adamčević 

Čolić 

Mag. edukacije njemačkog 

jezika i književnosti 

 

Zagreb 

-sva potrebna 

dokumentacija priložena, 

ispunjava uvjete 

3. Marianne Martinuš prof. njemačkog jezika i 

književnosti i engleskog 

jezika i književnosti 

 

Zagreb 

- sva potrebna 

dokumentacija priložena, 

ispunjava uvjete 

4.  Evenuela Kovačević Dipl.učitelj s pojačanim 

programom iz nastavnog 

predmeta engleski jezik 

Petrinja 

Ne ispunjava uvjete 

5. Selma Palić 

 

 

Dipl.učitelj s pojačanim 

programom iz nastavnog 

predmeta njemački jezik 

Zagreb 

- sva potrebna 

dokumentacija priložena, 

ispunjava uvjete 

Ravnatelj traži prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Antonijom Kalauz 

Omelić.  

Na prijedlog ravnatelja Školski odbor daje jednoglasno prethodnu suglasnost za zasnivanje 

radnog odnosa s Antonijom Kalauz Omelić, prof . njemačkog jezika i književnosti za radno 

mjesto učitelja njemačkog jezika, neodređeno, puno radno vrijeme. 

Ad.3.) 

Sukladno članku 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  

ravnatelj je izvijestio da je sklopio ugovore o radu na određeno vrijeme ( najdulje do 15 dana) 

s učiteljima koji mijenjaju  učitelje na dužem bolovanju ili roditeljskom dopustu. Sukladno 

odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. broj: 87/08, 

86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14., 7/17) čl. 107, toč.10, st.1   

ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje na određeno vrijeme, 

zbog zamjene na bolovanju, a traje do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi 

propisan način ali ne dulje od 60 dana, sa:  

 

1. Valentinom Počepan, radi  od 16.11.2017.g. -  zamjena  za Sonju Posavec, učiteljicu 

razredne nastave u PŠ Letovanić, na bolovanju od 14.11.2017.  

2. Ivanom Oreč zamjena za Sanju Krnjaić, učiteljicu hrvatskog jezika, na bolovanju od 

16.10.2017. 

3. Evenuelom Kovačević zamjena za Hrvoja Augustina, učitelja engleskog jezika na 

bolovanju od 20.11.2017. 

4. Robertom Sigurom zamjena za Tina Petračića, učitelj TZK-a na roditeljskom dopustu 

od  01.11.2017.-28.3.2018.koji koristi pravo iz Zakona o radu, čl. 33 (NN br.93/14.). 

 

Na prijedloge ravnatelja Školski odbor dao je jednoglasno prethodne suglasnosti. 
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Ad.4.)  Školski odbor jednoglasno je donio Odluku: 

 

I. 

 Odobrava se  obnova školske kuhinje OŠ Mladost, Lekenik, Zagrebačka 25 B. 

 

II. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Od osnivača će se tražiti suglasnost. 

 

Ad.5.) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o prihvaćanju prijedloga Ugovora o najmu 

školske športske dvorane: 

I. 

Školski odbor Osnovne škole Mladost, Lekenik na 61. sjednici održanoj dana 15. studenog 

2017.g. donio je jednoglasnu Odluku o prihvaćanju prijedloga Ugovora o najmu školske 

športske dvorane sa Zajednicom športskih udruga Općine Lekenik za periode: 

I. od 20.11.2017. - 15.03.2018.g. 

II. od 15.10.2018. - 20.12.2018. 

 

                                                                       II. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Od osnivača će se tražiti suglasnost na prijedlog ugovora. 

 

 

Ad.6.) Školski odbor dobio je informacije: 

 

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je  zahtjev Škole za izmjenom 

suglasnosti stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora  za radno mjesto stručnog 

suradnika pedagoga (Klasa: 602-02/17-07/206; Urbroj: 533-25-17-0002 od 

22.9.2017.). Suglasnost je primljena 8.11.2017. 

- Od Ureda državne uprave u SMŽ primljena je suglasnost za raspisivanjem natječaja za 

radna mjesta (Klasa: 602-02/17-01/05; Urbroj: 2176-24-03/01-17-119 od 9.11.2017.): 

Pedagog škole, puno radno vrijeme, neodređeno 

Učitelj TZK, puno radno vrijeme, određeno do 28.3.2018.g.   

- Objavljen je javni  pozivi za ponudu organiziranja višednevne izvanučioničke nastave 

(Škole u prirodi) sukladno čl.14 Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih 

odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (NN br. 67/14.).  

- Nakon završenog javnog poziva Povjerenstvo je odabralo tri ponude koje 

udovoljavaju uvjetima za organizaciju i izvođenje Škole u prirodi, za učenike 

4.razreda, a roditelji će na roditeljskom sastanku 16. 11. 2017.  odabrati  ponudu jedne 

agencije koja će realizirati Školu u prirodi. Odluka roditeljskog sastanka bit će 

objavljena na internet stranici škole. 

- Predsjednica je pročitala prijedlog Pravila učeničke zadruge Leken. Školski odbor 

jednoglasno je potvrdio Pravila. 

- Predsjednica je pročitala prijedlog Kurikuluma učeničke zadruge Leken u školskoj 

2017./2018.g.  

Prijedlog Kurikuluma jednoglasno je prihvaćen.  
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Informacije i odluke o  Učeničkoj zadruzi Leken bit će objavljene na Internet stranici 

škole. 

- Ravnatelj je informirao članove ŠO da je školi ponuđeno vozilo koje je koristila OŠ 

Glina. Ravnatelj će dalje u dogovoru s pročelnikom Ureda za prosvjetu, kulturu i šport 

raditi na tome da automobil postane vlasništvo naše škole. 

- Obavljena je sanitarna inspekcija u PŠ Letovanić i PŠ Farkašić. 

Škola je postupila  po naputcima zapisnika sanitarne inspektorice i u zadanom roku 

izvršila sve točke. 

 

 

Predsjednica je zaključila sjednicu u 20 sati.  

Zahvalila se članovima na dolasku i suradnji. 

Zapisnik zaključen četvrtom (4.) stranicom. 

 

     

 

 

   Zapisničar                   Predsjednica ŠO: 

Marija Butina                                                                                        Safeta Ičanović 


