
ZAPISNIK 2. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE IVAN GORAN KOVAČIĆ GORA 

 

Vrijeme održavanja: 13. rujna  2021. u 18,30 sati u PŠ Češko Selo 

Ime predsjedavajućeg sjednice: Tihomir Pucović 

Nazočni članovi Školskog odbora: Nikolina Sukalić Rom, predstavnik Učiteljskog vijeća 
                                                       Maja Kovačević, predstavnik Učiteljskog vijeća 
                                                       Tihomir Pucović, predstavnik radnika  
                                                       Mirela Trdenić, predstavnik roditelja 
 
Izočni članovi Školskog odbora: predstavnici osnivača 
 
Ostali nazočni: Valentina Vujnović, ravnateljica škole 
 
Započeto u 18,15 sati. 
 
Za zapisničara je određena Maja Kovačević. 
 
Konstatirano je da Školski odbor ima kvorum za pravovaljano donošenje odluka. Za sjednicu je predložen 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora, održane 17. svibnja 2021. 
(izvjestitelj: predsjednik) 

2. Zapošljavanje učitelja likovne kulture na određeno nepuno radno vrijeme – zamjena za bolovanje 
(izvjestitelj: predsjednik) 

3. Zapošljavanje učitelja razredne nastave, na neodređeno puno radno vrijeme 
(izvjestitelj: predsjednik) 

4. Zapošljavanje učitelja razredne nastave/pripravnik (stjecanje prvog radnog iskustva) 
(izvjestitelj: predsjednik) 

5. Razno 
 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 

Tijek sjednice po točkama dnevnog reda: 

Ad.1. Predsjednik ŠO pročitao je prisutnima zaključke s prošle sjednice koji su jednoglasno prihvaćeni. 

Ad.2. ŠO jednoglasno donosi Odluku o usvajanju prijedloga ravnateljice da se na radno mjesto učitelja likovne kulture, na određeno  

         nepuno radno vrijeme, do povratka učiteljice N. Mijaljević na rad, primi Ivan Novak, akademski slikar. 

Ad.3. ŠO jednoglasno donosi Odluku o usvajanju prijedloga ravnateljice da se na radno mjesto učitelja razredne nastave, na neodređeno   

         puno radno vrijeme, primi Evenuela Kovačević, uč. razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Engleski jezik. 

Ad.4. ŠO jednoglasno donosi Odluku o usvajanju prijedloga ravnateljice da se na radno mjesto pripravnika razredne nastave, na određeno  

         puno radno vrijeme od 12 mjeseci, primi Jelena Žugaj, mag. primarnog obrazovanja. 

Ad.5. ŠO jednoglasno donosi Odluku o usvajanju prijedloga ravnateljice da se na radna mjesta pomoćnika u nastavi, na određeno nepuno  

         radno vrijeme, prime Ivana Josipović i Matea Bradarić..     

 

Ostalih upita i prijedloga nije bilo.  

 

Vrijeme završetka sjednice: 19,45 sati                                                                                                                               Zapisničar: 

                                         Nikolina Sukalić Rom 

   Klasa: 003-08/21-01/01 
   Urbroj:2176-28-06-21-32 


