
KLASA: 023-03/19-04/01 
URBROJ: 2109-38-05-19-4 

ZAPISNIK SA 220. SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA 

 
Datum održavanja sjednice: 3.travnja2019. Vrijeme početka sjednice:  17,00 
Mjesto održavanja sjednice: Orehovica, prostorije škole 
Na sjednici su nazočni:Marko Horvat,Jelena Horvatić, Sandra Kocijan, Smiljana Polgar i 
Ivana Vrabec 
Odsutni: Marijan Krčmar 
Osoba koja nije član Školskog odbora, a prisutna je sjednici: Branko Sušec, ravnatelj škole. 
 
Predsjedavatelj sjednice: Marko Horvat Zapisničar: Ivana Vrabec 
Utvrđivanje kvoruma:Prisutna su 5 člana Školskog odbora od 7.  
 
Dnevni red: 
1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice ŠO, 
2. Suglasnost za zapošljavanje učitelja/ice matematike i fizike, 
3. Pravilnik o zapošljavanju 
4. Ostala pitanja 

 
Predsjednik ŠO, Marko Horvat, pozdravio je prisutne i predložio dnevni red.  Dnevni red  
jednoglasno je prihvaćen. 
Ad 1. 
Predsjednik Školskog odbora Marko Horvat pročitao je prisutnima Zapisnik sa sjednice 
Školskog odbora održane 14.ožujka2019. Nije bilo primjedbi na zapisnik te je jednoglasno 
prihvaćen. 
Ad 2. 
Na temelju natječaja objavljenog na Internet stranici HZZ-a i OŠ Orehovica dana 18. ožujka 
2019. za zapošljavanjem učitelja/ice matematike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na određeno (do 
povratka radnice s korištenja prava na rad s pola radnog vremena, nepuno radno vrijeme – 20 
sati tjedno i učitelja/ice fizike – jedan  (1)  izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme 
– 20 sati tjedno, ravnatelj podnosi zahtjev za suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s 
Ivanom Poljak, magistrom primarnog obrazovanja, VSS, iz Železne Gore, na radnom mjestu 
učiteljice matematike iSandrom Balaškovićem, diplomiranim inženjerom geotehnike i 
građevinarstva, VSS, iz Stanetinca na radnom mjestu učitelja fizike. 
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s 
Ivanom Poljak (do povratka Lidije Kokot s rodiljnog) i Sandrom Balaškom (na neodređeno). 
Ad 3. 
Članovi ŠO su prijedlog Pravilnika o zapošljavanju dobili s materijalima koji su išli s 
pozivom na sjednicu ŠO pa ga je ravnatelj samo ukratko predstavio. Pravilnik je jednoglasno 
prihvaćen. 
Ad 4. 
Ostalih pitanja nije bilo. 
Sjednica je završena u 17,45 sati. 
Zapisničar        Predsjednik ŠO 
Ivana Vrabec       Marko Horvat 


