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OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Sjedište: Đačka 5, 10020 Zagreb 

KLASA: 021-02/19-01/01 

URBROJ: 251-176-19-17 

Zagreb, 29.10. 2019. 

 

ZAPISNIK 

 33. sjednice Školskog odbora održane 29.10.2019.  

 

Početak sjednice: 19,00 

Prisutni članovi Školskog odbora:  Višnja Dianežević, Ivana Kujundžić, Zvonimir Bulić,  Marija 

Dianežević, Antonija Hačić, Iva Petrović 

Odsutni članovi Školskog odbora: Nives Gabrić 

 

Sjednicu otvara predsjednica Ivana Kujundžić, prof., pozdravlja prisutne, konstatira kvorum (prisutno 

6 od ukupno 7 članova) i za raspravu predlaže dnevni red  

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika 32. sjednice Školskog odbora održane 3.10.2019. 

2. Radni odnosi (zapošljavanje) 

3. Pitanja i prijedlozi 

Predlaže se dopuna dnevnog reda: Otpis knjižnične građe, a točka 3. Pitanja i prijedlozi 

postaje točka 4. 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (6 glasova „za“) te se prelazi na raspravu po pojedinim 

točkama.  

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 32. sjednice Školskog odbora održane 3.10.2019. 
Predsjednica Školskog odbora pita prisutne jesu li pročitali zapisnik i slažu li se s njegovim 

usvajanjem. Primjedbi nije bilo i predsjednica daje prijedlog na glasovanje.  

 

ZAKLJUČAK: Zapisnik 32. sjednice Školskog odbora održane 3.10.2019. usvojen je 

jednoglasno. 

 

Ad. 2.   Radni odnosi 

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda.  

 

 

Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi Odluku: 

Na neodređeno, nepuno radno vrijeme -16 sati tjedno zapošljava se Franko Padovan, magistar 

povijesti  i magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti na radno mjesto učitelja hrvatskog 

jezika.  

 

  

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku: 
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Na neodređeno, nepuno radno vrijeme -20 sati tjedno zapošljava se Tea Barić Zečević, na radno 

mjesto učitelja engleskog jezika.  

 

Školski odbor jednoglasno  (6 glasova za) donosi Odluku: 

Na određeno, puno radno vrijeme -40 sati tjedno zapošljava se Mihaela Hučić, magistra 

edukacije informatike,  na radno mjesto učitelja informatike, do povratka na rad učiteljice 

Ivane Šimović. 

 

Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi Odluku: 

Na određeno, nepuno radno vrijeme -20 sati tjedno zapošljava se Martina Jurič, magistra 

primarnog obrazovanja na radno mjesto učitelja razredne nastave, do prestanka korištenja 

prava na rad s polovicom punog radnog vremena učiteljice Barbare Beniković. 

 

Ad. 3. Otpis građe 

 

Ravnatelj daje obrazloženje po točki dnevnog reda.  

Predsjednica daje prijedlog na glasovanje. Školski odbor jednoglasno  (6 glasova za) donosi Odluku: 

Usvaja se otpis knjižnične građe  u vrijednosti 1.743,00 kuna.  

 

Ad. 4.   

Pitanja i prijedlozi 

 

 

Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 20,10 sati. 

 

ZAPISNIČAR :      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

 

________________     ____________________________ 

Monika Sakoman      Ivana Kujundžić, prof. 


