
OSNOVNA ŠKOLA DORE PEJAČEVIĆ 

N A Š I C E 
A. Cesarca 18 

tel: 031 613 357; 615-415 
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KLASA: 003-06 /15-08 
URBROJ:2149-06/2015-02 
Našice,  26. listopada  2015. 

Z A P I S N I K 

 

32. sjednice Školskog odbora održane u ponedjeljak, 26. listopada 2015. godine s početkom u 

18,45 sati u uredu ravnateljice škole. 

Nazočni: predsjednica Ksenija Orešković, članovi Ivan Matulić, Ljerka Vešligaj, Sandra Delić 

Ćuić, Irena Turjak, ravnateljica Jasminka Falamić 

Zapisničar: tajnica Katica Tomaić 

 

 Predsjednica pozdravlja nazočne i predlaže 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 31. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o 

zasnivanju radnog odnosa prema raspisanom natječaju od 6. listopada 2015. godine za 

upražnjeno radno mjesto : 

a. stručnog suradnika psihologa na puno neodređeno radno vrijeme 

b. učitelja fizike i tehničke kulture na puno neodređeno radno vrijeme 

c. učitelja fizike i tehničke kulture na nepuno neodređeno radno vrijeme 

d. učitelja engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme 

e. učitelja engleskog i njemačkog jezika na puno određeno radno vrijeme 

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

zasnivanju radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja za radno mjesto: 

a. kuharice –  Vesna Keglević - zamjena Mirjane Vrgoč 

4. Razno 

 

Ad 1) Verifikacija zapisnika 31. sjednice Školskog odbora 

Predsjednica – moli nazočne da se izjasne o vjerodostojnosti zapisnika i zaključaka 31. 

sjednice Školskog odbora. Nitko nema primjedbi pa se donosi 

 

ZAKLJUČAK: jednoglasno se  prihvaćaju zapisnik i zaključci 31. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 2) Donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice o 

zasnivanju radnog odnosa prema raspisanom natječaju od 6. listopada 2015. godine za 

upražnjeno radno mjesto : 

a. stručnog suradnika psihologa na puno neodređeno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog ravnateljice da se na radno mjesto stručnog suradnika- psihologa, na puno 

neodređeno radno vrijeme primi Anja Međimurec, mag. psihologije. 

 

b. učitelja fizike i tehničke kulture na puno neodređeno radno vrijeme 



ZAKLJUČAK: Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

ravnateljice da se na radno mjesto učitelja fizike i tehničke kulture na puno neodređeno radno 

vrijeme  primi Verica Marinović,prof. fizike i tehničke kulture s informatikom. 

c. učitelja fizike i tehničke kulture na nepuno neodređeno radno vrijeme 
ZAKLJUČAK: Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

ravnateljice da se na radno mjesto učitelja fizike i tehničke kulture, na nepuno neodređeno 

radno vrijeme – 20 sati tjedno, primi Davor Milošević, prof. fizike i tehničke kulture s 

informatikom. 

 

d. učitelja engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog ravnateljice da se na radno mjesto učitelja engleskog jezika na puno određeno  

radno vrijeme  primi Krunoslav Pavlović, prof. engleskog i njemačkog jezika. 

 

e) učitelja engleskog jezika na puno određeno radno vrijeme 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog ravnateljice da se na radno mjesto učitelja engleskog jezika na puno određeno 

radno vrijeme primi Sandra Šepčić, magistra primarnog obrazovanja s modulom C- 

engleski jezik. 

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

zasnivanju radnog odnosa do 60 dana bez raspisivanja natječaja za radno mjesto: 

a. kuharice –  Vesna Keglević - zamjena Mirjane Vrgoč 

ZAKLJUČAK:Jednoglasno se donosi odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

prijedlog ravnateljice da se na radno mjesto kuharice na puno određeno radno vrijeme  

primi Vesna Keglević. 

 

 

 

Zapisničar:                       Predsjednica Školskog odbora: 

Katica Tomaić                            Ksenija Orešković 

       

 

 

 


