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 ZAPISNIK S 8. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

održane 18.10.2017. godine 

 

Sjednica je započela u 14:10 

 

Nazočni članovi: Matija De Bona, predsjednik 

                             Jiři Brandeis, član 

                             Aleksandra Tomašek Kopfer, član 

                             Anamari Toplak, član 

                             Ljudevit Havranek, član 

                             Marijan Fila, član 

                             Dario Njegovac, član 

 

Ostali prisutni: Marija Valek, ravnateljica 

                           Dalibor Tomašek, tajnik škole 

 

Zapisničar: Dalibor Tomašek, tajnik škole 

 

.................................................................................. 

 

Na sjednici se nalazi svih sedam članova Školskog odbora te je konstatiran kvorum za donošenje 

pravovaljanih odluka. 

 

................................................................................... 

 

Ravnateljica škole, Marija Valek na početku sjednice Školskog odbora pozdravlja nove 

članove Školskog odbora koji su imenovani od strane našeg osnivača Bjelovarsko-bilogorske 

županije. Novi članovi školskog odbora su: Ljudevit Havranek, Marijan Fila i Dario Njegovac. 

Rješenje o imenovanju gore navedenih članova Školskog odbora je doneseno 29. rujna 2017.g. S 

ovom odlukom novi sastav Školskog odbora je kompletiran te ima svih sedam potrebnih članova. 

Predsjednik Školskog odbora, Matija De Bona, pozdravlja sve prisutne  i čita dnevni red 8.  

sjednice Školskog odbora te otvara raspravu o predloženom dnevnom redu.  

Dnevni red: 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Školskog  odbora 

2. Zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave i učitelja/ice mađarskog jezika 

3. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

……………………………………………………… 

 

 

 



AD 1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Školskog odbora 

Prelazi se na glasovanje o zapisniku sa 7. sjednice Školskog odbora koji je članovima 

dostavljen s materijalima za današnju sjednicu. O zapisniku su glasovala četiri člana koja su bila 

prisutna na prijašnjoj sjednici Školskog odbora 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Sva četiri člana Školskog odbora sa četiri glasa „za“ prihvaćaju zapisnik sa 7. sjednice Školskog 

odbora. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

AD 2. Zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave i učitelja/ice mađarskog jezika 

Na natječaj objavljen dana 19.9.2017. g. na mrežnim stranicama  i oglasnim pločama škole i 

Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, za popunu radnog mjesta učitelja razredne nastave prijave 

su podnijeli:  

                     -    Monika Lukić – udovoljava uvjetima natječaja 

- Senka Přibil – udovoljava uvjetima natječaja 

- Vlatka Zakora – udovoljava uvjetima natječaja 

- Lana Malina – udovoljava uvjetima natječaja 

 

Ravnateljica je predložila da se na radno mjesto učitelja razredne nastave zaposli Monika 

Lukić, magistra primarnog obrazovanja na 40 sati ukupnoga radnog vremena tjedno, na neodređeno 

vrijeme 

Obrazloženje: Od pristiglih zamolbi za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave sva četiri 

kandidata ispunjavaju sve uvjete. Monika Lukić i Lana Malina se ističu jer su zadnje stažirale u 

našoj školi i pokazale su se iznimno dobre te je ravnateljica imala tešku odluku, međutim predložila 

je Moniku Lukić zbog njezinog zalaganja i dobre suradnje tijekom njezinog pripravničkog staža.  

Nakon toga je uslijedila kratka rasprava članova Školskog odbora te se pristupilo 

glasovanju. 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Članovi Školskog odbora sa pet glasova „za“ naprema dva glasa „protiv“ prihvaćaju prijedlog 

ravnateljice o zapošljavanju Monike Lukić na upražnjeno radno mjesto učiteljice razredne nastave. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 Ravnateljica škole je upoznala prisutne da nam je za novootvoreno radno mjesto učitelja 

mađarskog jezika Zajedničko povjerenstvo za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne 

uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i Sindikata hrvatskih učitelja poslalo Uputnicu KLASA: 

602-02/17-01/112, URBROJ: 2103-05-17-3 od dana 06.10.2017. godine za zapošljavanje učiteljice 

mađarskog jezika Marije Kukučka na 8 sati ukupnog radnog vremena tjedno na neodređeno 

vrijeme. 

 Sukladno tome ravnateljica predlaže da se na novootvoreno radno mjesto učitelja 

mađarskog jezika zaposli Marija Kukučka, sveučilišna prvostupnica mađarskog jezika i 

književnosti na 8 sati ukupnog radnog vremena tjedno, na neodređeno vrijeme. 

 

 

 

 



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno, sa sedam glasova „za“  prihvaćaju prijedlog ravnateljice. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

AD 3. Razno 

Ravnateljica škole je obavijestila prisutne da je Grad Daruvar donio Odluku o prijenosu prava 

vlasništva kojom je darovao školi zemljište kč.br. 924/1 k.o. Daruvar, dvorište površine 484 m2, te 

da će ubrzo biti potpisan i Ugovor o darovanju predmetne čestice. Obavijestila je da škola čini sve 

kako bi što većem broju učeniku omogućila besplatnu i dostupnu prehranu pa tako škola sudjeluje u 

projektu Školske sheme i to u Shemi školskog voća i povrća kao i u Shemi školskog mlijeka i 

mliječnih proizvoda. Nadalje, škola je prijavila 56 učenika na projekt besplatne prehrane 

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“. S obzirom da je navedeni projekt 

još uvijek u proceduri, naš osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija je preuzela na sebe obvezu 

financiranja prehrane za svih 56 prijavljenih učenika sve do dobivanja rezultata projekta.   

 

Predsjednik Školskog odbora zaključuje sjednicu i zahvaljuje prisutnima na dolasku. 

 

 Sjednica je završila u 14,45 sati. 

 

 

 

 

                  

  Zapisničar Školskog odbora:                                               Predsjednik Školskog odbora: 

 

   Dalibor Tomašek, mag. iur.                                                    Matija De Bona, dipl. uč. 


