
SKRAĆENI ZAPISNIK 

sastavljen dana 3. studenoga 2021. na 5. sjednici Školskog odbora Osnovne 

škole „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski. Sjednica je održana u učionici br. 5 OŠ 

„Prof. Blaž Mađer“, u 16,00 sati. 

Prisutni članovi Školskog odbora: Željka Berta, Božica Ruk, Marina Borić, 

Vjekoslav Štimac, Irena Ranilović i Senada Ranilović 

Odsutni: Iva Orošić - Crnjak 

Bez prava odlučivanja: Lidija Peroš – ravnateljica škole 

             

     

Sjednica započinje u 16,00 sati. 

Predsjednica školskog odbora, Željka Berta, sazvala je 5. sjednicu školskog odbora 

OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski. 

Predsjednica školskog odbora pozdravlja članove i predlaže sljedeći dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Školskog odbora 
2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja/ice razredne nastave  
3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja/ice fizike 
4. Davanje suglasnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi 
5. Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika 
6. Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja/ice glazbene kulture 
7. Prijedlog financijskog plana za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024. 
8. Donošenje odluke o najmu školske dvorane 
9. Razno 

 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.  

Točka 1. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 4. sjednice Školskog 

odbora. 

Točka 2. 

Ravnateljica Škole poziva članove da daju suglasnost za zapošljavanje Klare 
Mihoković na neodređeno, puno radno vrijeme na mjesto učiteljice razredne nastave. 
Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost o zapošljavanju Klare 
Mihoković. 

 

Točka 3.  
 
Ravnateljica Škole poziva članove da daju suglasnost za zapošljavanje Davida Zdelara  
na određeno, nepuno radno vrijeme (ukupno 8 sati tjedno) na radno mjesto učiteljica 
fizike, odnosno na razdoblje do 5 mjeseci, odnosno dok se ne ponovi natječaj i zaposli 
kandidat koji ispunjava stručne uvjete.  



Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost o zapošljavanju Davida 
Zdelara. 
 

Točka 4.  
 

Članovi Škoslkog odbora jednoglasno daju suglasnost o zapošljavanju Nikoline Nikšić 
i Gorana Mihokovića na radnom mjestu pomoćnika u nastavi. 
 

Točka 5. 
 

Ravnateljica navodi kako je proveden i poništen natječaj za zapošljavanje na radnom 
mjestu učitelja/ice engleskog jezika te navodi kako će se natječaj ponoviti u roku od 60 
dana. 

Točka 6. 
 
Ravnateljica govori kako je proveden natječaj na radnom mjestu učitelja/ice glazbene 
kulture te kako je donesena Odluka o neizboru kandidata s obzirom da pozvani 
kandidati nisu pristigli na testiranje. Natječaj će se ponoviti u roku od 60 dana. 
 

Točka 7. 
 

Nakon izlaganja računovotkinje Marine Borić, predsjednica Školskog odbora poziva 
članove na glasovanje te jednoglasno donose 
 

ODLUKU O USVAJANJU 
Financijskog plana za 2022. Sa projekcijama za 2023. i 2024. 

(KLASA: 400-08/21-01/02, URBROJ: 2137-36-21-1) 
 

Točka 8. 
 
Školski odbor donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU U NAJAM ŠKOSLKE SPORTSKE DVORANE 

(KLASA: 003-05/21-01/4, URBROJ: 2137-36-21-1) 
 

Točka 9. 
 
Nitko nema pitanja niti primjedbi.  
 
Sjednica završava u 17,15 sati. 
 
 
 
 

ZAPISNIČARKA   PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 
           Božica Ruk          Željka Berta  
 


