
REPUBLIKA HRVATSKA  

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA OREHOVICA 

Školska ulica 2, Orehovica 

KLASA: 023-03/20-02 

URBROJ: 2109-38-05-20-6 

U Orehovici, 4. rujna 2020. 

 

ZAPISNIK SA 234. SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA   

(održane elektroničkim putem) 

 

  

Datum održavanja sjednice: 4. rujna 2020., od 8,00 do 12,00 sati. 

Utvrđivanje kvoruma: Elektronskim putem javili su se Marko Horvat, Dubravka Drvenkar, Alen 

Ružić, Marijan Krčmar i Sanja Drakulić. Smiljana Polgar i Jelena Horvatić  nisu se javile. 

 

Dnevni red: 

1.  Davanje suglasnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i stručno komunikacijskog 

posrednika. 

  

 Ad 1)   Temeljem projektnog prijedloga „Škole jednakih mogućnosti“ u Međimurskoj županiji, 

Osnovna škola Orehovica raspisala je natječaj za radno mjesto pomoćnik/ca učenicima u razrednoj 

nastavi – 4 osobe i u predmetnoj nastavi – 2 osobe. Natječaj je objavljen na web stranici škole i  

HZZ-a i OŠ Orehovica 25.kolovoza 2020. godine. 

 

Za radno mjesto pomoćnik/ca učenicima u razrednoj nastavi ravnatelj podnosi zahtjev za suglasnost 

za zasnivanje radnog odnosa sa: Sanjom Oršuš  iz Orehovice,  Ivankom Kosi Nađ iz Vularije, 

Blaženkom  Furdi Mihaljković iz Domašinca  i Vlatkom Kovač iz Ivanovca. 

  

Za radno mjesto pomoćnik/ica učenicima u predmetnoj nastavi ravnatelj podnosi zahtjev za 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Andrejom Krnjak iz Mačkovca i Rahelom Magdalenić iz 

Mačkovca. 

 

Temeljem projektnog prijedloga „Škole jednakih mogućnosti“ u Međimurskoj županiji, Osnovna 

škola Orehovica raspisala je natječaj za radno mjesto stručno komunikacijskog posrednika učenici s 

teškoćama u predmetnoj nastavi. Natječaj je objavljen na web stranici škole i  HZZ-a i OŠ 

Orehovica 25.kolovoza 2020. godine. 

 

Za radno mjesto stručno komunikacijskog posrednika učenici s teškoćama u predmetnoj nastavi 

ravnatelj podnosi zahtjev za suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa Veronikom Vincek iz 

Čakovca. 

 
S njima će se sklopiti ugovor o radu prema uputama Županije. 

Putem e-maila članovi Školskog odbora: Marko Horvat, Dubravka Drvenkar, Alen Ružić, Marijan 

Krčmar i Sanja Drakulić dali su svoju suglasnost ravnatelju za zapošljavanje navedenih kandidata. 

Smiljana Polgar i Jelena Horvatić  nisu se javile. 

 Zapisničar        Predsjednik ŠO 

Ljiljana Drk        Marko Horvat 


