
OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAĈEVIĆ  

                          N A Š I C E 
A. Cesarca 18 

                       tel: 031 613 357; 615-415 

                            fax: 031 613 749 

             e-mail: os-dore.pejacevic@os.t-com.hr 

  m.br. 3120457 

 

KLASA: 003-06 /15-01-01                            
URBROJ:2149/06/2015-02 
Našice,  20. siječnja 2015.  

ZAPISNIK 
25. sjednice  Školskog odbora održane  u  utorak, 20. sijeĉnja   2015. godine s početkom u  

18,00  sati u matičnoj školi u  kancelariji ravnateljice  

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Darko Ćorković, Ivan Matulić, Irena 

Turjak, Ljerka Vešligaj, ravnateljica Jasnika Falamić 

Zapisničar: Tina Dvoržak 

Jednoglasno prihvaćen predloženi 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika i zaključaka 24. sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu 

3. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 

radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja za: 

a) učitelja razredne nastave – zamjena učiteljice Mandice Korpak za vrijeme bolovanja 

b) učitelja razredne nastave – zamjena učiteljice Jasne Marković za vrijeme bolovanja 

c) učitelja engleskog jezika – zamjena učiteljice Ane Tomaić Bernat za vrijeme 

korištenja roditeljskog dopusta 

d) školske knjižničarke – zamjena knjižničarke Anice Pavin za vrijeme bolovanja 

4. Pitanja i prijedlozi 

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika i zaključaka 24. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica moli nazočne da se izjasne o vjerodostojnosti zapisnika i zaključaka s prethodne 

sjednice. Nema primjedbi pa se donosi 

ZAKLJUĈAK:Jednoglasno i bez primjedbi se prihvaća zapisnika i zakljuĉci 24. sjednice 

Školskog odbora. 

Ad 2) Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Pravilnika o radu 

Tina Dvoržak, pripravnica na radnom mjestu tajnika – upoznaje članove Školskog odbora sa 

zakonskom obvezom donošenja Pravilnika o radu nakon stupanja na snagu Zakona o radu (NN 

93/14). Ravnateljica je u suradnji s tajništvom i uz suglasnost sindikalnog povjerenika u funkciji 

radničkog vijeća sačinila Prijedlog Pravilnika o radu te ga Školsko odbor treba razmotriti, 

eventualno nadopuniti ili izmijeniti te donijeti odluku o usvajanju. 

Poseban osvrt daje na izmijenjene članke. Pravilnik o radu je sastavni dio ovog zapisnika.  

Nakon kratke rasprave donosi se 

ZAKLJUĈAK: jednoglasno se donosi odluka o prihvaćanju prijedloga Pravilnika o radu. 

Ad 3) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 

radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja za: 

a) učitelja razredne nastave – zamjena učiteljice Mandice Korpak za vrijeme bolovanja 

Ravnateljica – daje obrazloženje potrebe zasnivanja ovakvog radnog odnosa. Učiteljica Mandica 

Korpak je već duže vrijeme na bolovanju. Zamjenjivala ju je Tanja Antolović, ali joj je po završetku 

I. polugodišta prestao radni odnos. S obzirom da učiteljica nastavlja bolovanje, a zamjena se 



pokazala kao dobra i od učenika prihvaćena  učiteljica, predlaže da se s njom zasnuje radni odnos do 

60 dana bez natječaja, odnosno do popune radnog mjesta putem natječaja ili do  povratka radnice s 

bolovanja. 

ZAKLJUĈAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

ravnateljice o zasnivanju radnog odnosa s Tanjom Antolović bez raspisivanja natjeĉaja, 

najdulje do 60 dana, odnosno do popune radnog mjesta putem natjeĉaja ili povratka uĉiteljice 

Mandice Korpak na posao. 

b) učitelja razredne nastave – zamjena učiteljice Jasne Marković za vrijeme bolovanja 

Ravnateljica – daje obrazloženje potrebe zasnivanja ovakvog radnog odnosa. Učiteljica Jasna 

Markoviće  je već duže vrijeme na bolovanju. Zamjenjivala ju je Mirjana Radović, ali joj je po 

završetku I. polugodišta prestao radni odnos. S obzirom da učiteljica nastavlja bolovanje, a zamjena 

se pokazala kao dobra i od učenika prihvaćena  učiteljica, predlaže da se s njom zasnuje radni odnos 

do 60 dana bez natječaja, odnosno do popune radnog mjesta putem natječaja ili do  povratka radnice 

s bolovanja. 

ZAKLJUĈAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

ravnateljice o zasnivanju radnog odnosa s Mirjanom Radović bez raspisivanja natjeĉaja, 

najdulje do 60 dana, odnosno do popune radnog mjesta putem natjeĉaja ili povratka uĉiteljice 

Jasne Marković na posao. 

c) učitelja engleskog jezika – zamjena učiteljice Ante Tomaić Bernat za vrijeme 

korištenja roditeljskog dopusta 

Ravnateljica – daje obrazloženje potrebe zasnivanja ovakvog radnog odnosa. Učiteljica engleskog 

jezika Ana Tomaić Bernat zatražila je da joj se odobri nastavak roditeljskog dopusta. Istoj je 

udovoljeno  te ga je počela koristiti 12. siječnja 2015. godine. Na to radno mjesto primila je Josipu 

Knežević prema zakonskoj mogućnosti do 15 dana.  Sada predlaže da se s njom zasnuje radni odnos 

do 60 dana bez natječaja, odnosno do popune radnog mjesta putem natječaja ili do  povratka radnice 

na posao. 

ZAKLJUĈAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

ravnateljice o zasnivanju radnog odnosa s Josipom Knežević, uĉiteljicom razredne nastave s 

položenim modulom iz engleskog jezika,  bez raspisivanja natjeĉaja, najdulje do 60 dana, 

odnosno do popune radnog mjesta putem natjeĉaja ili povratka uĉiteljice Ane Tomaić Bernat 

na posao. 

d) školske knjižničarke – zamjena knjižničarke Anice Pavin za vrijeme bolovanja 

Ravnateljica – daje obrazloženje potrebe zasnivanja ovakvog radnog odnosa. Školska knjižničarka 

Anica Pavin je već duže vrijeme na bolovanju. Zamjenjivala ju je Dora Dvoržak, ali joj je po 

završetku I. polugodišta prestao radni odnos. S obzirom da knjižničarka nastavlja bolovanje, a 

zamjena se pokazala kao dobra radnica, predlaže da se s njom zasnuje radni odnos do 60 dana bez 

natječaja, odnosno do popune radnog mjesta putem natječaja ili do  povratka radnice s bolovanja. 

ZAKLJUĈAK: jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

ravnateljice o zasnivanju radnog odnosa s Dorom Dvoržak, dipl. informatologom  bez 

raspisivanja natjeĉaja, najdulje do 60 dana, odnosno do popune radnog mjesta putem 

natjeĉaja ili povratka knjižniĉarke Anice Pavin na posao. 

Ad 5) Pitanja i prijedlozi 

Ravnateljica – upoznaje članove Školskog odbora o radovima u školi te projektima u kojima 

se škola sprema sudjelovati, naročito u projektu e-škole. 

 

   Završeno u 19,00 sati. 

Zapisničar:                                                                                Predsjednica Školskog odbora: 

Tina Dvoržak        Ksenija Orešković   

 


