ZAPISNIK s
sastavljen dana 29. ožujka 2022. sa 10. sjednice Školskog odbora Osnovne
škole „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski. Sjednica je održana elektronskim putem
s početkom u 13,00 sati, dana 28. ožujka 2022.
Prisutni članovi Školskog odbora: Željka Berta, Božica Ruk, Marina Borić,
Vjekoslav Štimac, Irena Ranilović, Senada Ranilović
Odsutni:
Bez prava odlučivanja: Lidija Peroš – ravnateljica škole
Marija Karan – u svojstvu zapisničarke

Sjednica započinje u 13,00 sati.
Predsjednica školskog odbora, Željka Berta, sazvala je 10. sjednicu školskog odbora
OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski.
Predsjednica školskog odbora pozdravlja članove i predlaže sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika s 9. sjednice Školskog odbora
Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja fizike
Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja tjelesne i zdravstvene kulture
Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju zapisnik s 9. sjednice Školskog
odbora.
Točka 2.
Ravnateljica škole pod točkom 2. objašnjava da je proveden natječaj za zapošljavanje
učitelja/ice fizike na neodređeno, nepuno radno vrijeme – ukupno 8 sati tjedno.
Ravnateljica škole predlaže zapošljavanje Davida Zdelara – magistra geologije, na
određeno vrijeme, ne dulje od 5 mjeseci, u kojem roku će se ponovno provesti natječaj,
zato što kandidat ne zadovoljava stručne uvjete. Školski odbor jednoglasno daje
suglasnost za zapošljavanje predloženog kandidata.

Točka 3.
Pod ovom točkom, ravnateljica škole objašnjava da je proveden i natječaj za
zapošljavanje učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture, na neodređeno, nepuno radno
vrijeme – ukupno 18 sati jedno. Ravnateljica škole, nakon provedenog testiranja
kandidata, predlaže kandidata Karla Capeka – magistra kineziologije, koji je ostvario
najbolje rezultate na pismenom testiranje, za zapošljavanje na radnom mjestu učitelja

tjelesne i zdravstvene kulture. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za
zapošljavanje predloženog kandidata.
Točka 4.
Nitko nema nikakvih pitanja niti primjedbi.

Sjednica završava 29. ožujka 2022. u 15,00 sati.

ZAPISNIČARKA
v.r. Marija Karan

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
v.r. Željka Berta

