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OSNOVNA ŠKOLA KRIŽ 

ŠKOLSKI ODBOR 

ŠKOLSKA 10, 10314 KRIŽ 

 

KLASA: 003-06/19-01/2 

URBROJ: 238/16-47-07-19-2 

 

U Križu, 05. veljače 2019. 

 

SKRAĆENI     Z A P I S N I K 

s 21. sjednice Školskog odbora Milke Trnine Križ održane  

dana 05. veljače 2019. godine (utorak)  

 

Prisutni članovi:  

                             Željka Jambrečina, član, predstavnica učiteljskog vijeća                              

                             Martina Rogić, predsjednica, predstavnica radnika              

                             Jelena Kostreš, zamjenica predsjednice, predstavnica roditelja 

                             Maja Dundović Pleša, član, predstavnica osnivača 

                             Ivana Posavec Krivec, član, predstavnica osnivača                            

                             Branko Arbanas, član, predstavnik osnivača 

 

Opravdano odsutni: 

                             Dalia Mirt, član, predstavnica učiteljskog vijeća  

 

 

Ostali prisutni:                                          

                             Zlatko Hasan, ravnatelj 

                             Mateja Šala, tajnica zapisničar 

 

Predsjednica pozdravlja prisutne, konstatira da je prisutan dovoljan broj članova potreban za valjano 

donošenje odluka. 

Predlaže dnevni red koji glasi: 

 

0. Usvajanje zapisnika 20. sjednice održane 15. siječnja 2019. godine  

1. Otvaranje prispjelih prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 

2. Utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja/icu škole 

3. Informacije, upiti i prijedlozi 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad O. 

Usvajanje zapisnika 

 

Školski odbor s jednim suzdržanim glasom usvaja zapisnik prethodne 20. sjednice održane 15. siječnja 

2019. godine. 
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Ad 1. 

Otvaranje prispjelih prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 

 

Predsjednica Školskog odbora Martina Rogić, upoznala je nazočne da je s danom 23. siječnja 2019. godine u 

Narodnim novinama objavljen natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole.  

U otvorenom natječajnom roku zaprimljena je jedna prijava. 

Na temelju pregleda i ispitivanja sadržaja priložene dokumentacije, uvida u tekst raspisanog natječaja i 

uvida u članak 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 

86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18), kojim su 

propisani uvjeti za ravnatelja/icu škole, Školski odbor utvrđuje da kandidat  Z.H. ispunjava sve uvjete 

natječaja te se može uvrstiti u listu kandidata za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole. 

 

Ad 2. 

Utvrđivanje liste kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja/icu škole 

 

Nakon utvrđivanja valjanosti prijava kandidata Školski odbor je donio 

 

O D L U K U 

O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA  

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE 

 

Po jedan primjerak utvrđene liste kandidata i preslika dokumentacije kandidata dostavit će se Učiteljskom 

vijeću, Skupu (zboru) radnika i Vijeću roditelja radi donošenja stajališta odnosno pisanog zaključka o 

kandidatu za ravnatelja. 

Sjednice  Učiteljskog vijeća, Skupa (zbora) radnika i Vijeća roditelja moraju se sazvati u roku od 8 dana od 

dana održavanja ove sjednice na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji su dostavili  

prijave u roku. 

Ad 3. 

Informacije, upiti i prijedlozi 

 

Ravnatelj informira članove da je projekt fasade na zgradi škole u Križu pokrenut. 

Dalje informira kako je 28. siječnja s radom počeo produženi boravak. Trenutačno broji osmero djece u 

terminu od 13,00 do 17,30 sati. S tim da jedno dijete na dolazi iako je roditelj potpisao ugovor. 

Iako je bilo puno povika zašto se ne pokrene produženi boravak sada kada je pokrenut jako je malo 

zainteresiranih. 

Trošak roditelja je stvarno minimalan i uključuje prehranu djeteta za tri obroka u danu u iznosu 15,00 kuna. 

Troje roditelja je reklo da će se djeca ove školske godine naknadno priključiti. 
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Isto tako ima saznanja da je sada u vrtiću dosta zainteresiranih tako da se nada da će iduće školske godine 

biti više polaznika. 

Gđa. Posavec Krivec pita da li bi se moglo više djece priključiti da se uključe djeca trećih i četvrtih razreda. 

Ravnatelj govori kako bi to bio problem za učiteljicu koja bi teže mogla odraditi posao s obzirom da ona s 

njima odrađuje zadaće i školske obveze. 

Između ostalog navodi kako je prvotna anketa bila za sve razrede razredne nastave pa nije bilo ništa više 

zainteresiranih. 

Za sada je ovako do kraja nastavne godine, a za iduću godinu će se opet provesti anketa. 

Gđa. Kostreš govori kako je možda mala zainteresiranost iz razloga što je program pokrenut od sredine 

školske godine, a roditelji su se već snašli. 

Gđica. Rogić govori kako je produženi boravak u nezgodno vrijeme. Djeca završe s nastavom oko 11,30 i 

moraju čekati do 13,00 sati. To vrijeme provode u knjižnici. 

 

Drugih informacija, upita i prijedloga nije bilo tako da je sjednica završila u 18,00 sati. 

 

     Zapisničar:                Predsjednik Školskog odbora: 

 

--------------------------                       M.P.                                  ----------------------------------- 

         /Mateja Šala/                                                                              /Martina Rogić/ 


