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Z A P I S N I K 
 

 
02. sjednice Školskog odbora OŠ „Skakavac“, Karlovac, održane dana  30. kolovoza 2021.  
godine u učionici 2. razreda.  
 
 
Nazočni članovi Školskog odbora:  
 

1. Kristina Žuvela, predsjednica Školskog odbora 
2. Branko Jovanovac, predstavnik Učiteljskog vijeća 
3. Ana Matijašić, predstavnica Zbora radnika 
4. Slavica Nejak, predstavnica Vijeća roditelja 
5. Alen Cekurić, predstavnik osnivača 

 
Sjednici nisu prisustvovali: 
 
Antonija Prpić , predstavnica osnivača -  opravdala nedolazak 
Petra Ribar, predstavnica osnivača – opravdala nedolazak 
 
 Sjednici su prisustvovali ravnatelj škole Anto Ćališ i tajnica škole Branka Kolić Turkalj koja vodi 
zapisnik sjednice Školskog odbora. 
  
Sjednica je započela u 08:00 sati. 
 
Gospođa Kristina Žuvela, predsjednica Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvora 
sjednicu, potvrđuje da je istoj od 7 nazočno 5 člana, čime postoji kvorum za pravovaljan rad te 
je predložila  
 
 
Ad 1.   
 

mailto:ured@os-skakavac.skole.hr


DNEVNI RED  
 

1. Prijedlog i prihvaćanje dnevnog reda 
 

2. Verificiranje  zapisnika sa konstituirajuće jednice sjednice ŠO 
odrzane 22. travnja 2021. 

 

3. Donošenje Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje po 
provedenim natječajima za radna mjesta pomoćnici/e  u nastavi na 
određeno radno vrijeme od 25 sati tjedno, 28 sati tjedno i 25 sati 
tjedno  za pružanje podrške dvoje učenika po izvršitelju sva na 
određeno radno vrijeme 

 

4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaposljavanje po 
provedenom natječaju za radno mjesto učitelja/ice glazbene 
kulture na neodređeno radno vrijeme od 16 sati tjedno 

 

5.  Polugodišnje financijsko izvješće za 2021. 
 

6. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad 2. 
 
Članovi Školskog odbora su ustvrdili da zapisnik sa konstituirajuće sjednice nisu zaprimili pa će 
isti biti dostavljen na usvajanje na idućoj sjednici Školskog odbora. 
 
 
Ad 3.  
 
Ravnatelj Anto Ćališ upoznao je nazočne s provedenim natječajnim postupcima za popunu radnih 
mjesta pomoćnika u nastavi. 
 Po svakom natječaju prijavila se  po jedna kandidatkinja . Prijavljene kandidatkinje ispunjavaju 
sve tražene uvjete. 
 
 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da se za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi  na 
određeno radno vrijeme od 28 sati tjedno prijavila kandidatkinja N. P. koja ispunjava tražene 
uvjete natječaja pa je Povjerenstvo predlaže Školskom odboru i traži suglasnost za njeno 
zapošljavanje. 
 Školski odbor jednoglasno prihvaća prijedlog Povjerenstva i donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
O DAVANJU SUGLASNOSTI  



ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 
 

1. Školski odbor je suglasan da se po raspisanom natječaju od 13.08.2021. godine 
(KLASA:119-01/21-01/06, URBROJ:2133-15-21-1), za popunu radnog mjesta 
pomoćnik/ica u nastavi na određeno vrijeme, od 28 sati tjednog radnog vremena primi  u 
radni odnos N. P.. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole. 
 
Ova Odluka sastaviti će se kao zaseban dokument. 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da se za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi  na 
određeno radno vrijeme od 25 sati tjedno prijavila kandidatkinja N. V.. N. V. je Povjerenstvu za 
provedbu natječaja dostavila pismenu izjavu kojom odustaje od daljnjeg tijeka natječajnog 
postupka. 
 Kako na natječaj nije više prijavljen niti jedan kandidat radno mjesto i dalje ostaje upražnjeno i 
postupiti će se u skladu sa odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi. 
 
Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da se za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi  na 
određeno radno vrijeme od 25 sati tjedno za pružanje podrške dvoje učenika po izvršitelju  
prijavila kandidatkinja N. B. koja ispunjava tražene uvjete natječaja pa je Povjerenstvo predlaže 
Školskom odboru i traži suglasnost za njeno zapošljavanje. 
 Školski odbor jednoglasno prihvaća prijedlog Povjerenstva i donosi sljedeću 
 

O D L U K U 
O DAVANJU SUGLASNOSTI  

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 
 

1. Školski odbor je suglasan da se po raspisanom natječaju od 13.08.2021. godine 
(KLASA:119-01/21-01/04, URBROJ:2133-15-21-1), za popunu radnog mjesta 
pomoćnik/ica u nastavi na određeno vrijeme, od 25 sati tjednog radnog vremena za 
pružanje podrške dvoje učenika po izvršitelju primi  u radni odnos N.B. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole. 
 
Ova Odluka sastaviti će se kao zaseban dokument. 
 

Ad 4.  

 Ravnatelj Škole  Anto Ćališ upoznaje Školski odbor sa činjenicom da je škola ponovno raspisala 

natječaj za upražnjeno mjesto učitelja/ice glazbene kulture na neodređeno radno vrijeme od 16 

sati tjedno.  

 Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavilo je Izvješće iz kojega je vidljivo da je na natječaj 

pristiglo šest zamolbi. Zamolbe četiri kandidata nisu ispunjavale formalne uvjete tražene 

natječajem.  

 Dvoje kandidata I. D. iz Zagreba i K. S. pozvani su na razgovor sa Povjerenstvom. Razgovoru su se 

odazvala oba kandidata. Bolje rezultate na natječaju ostvarila je I. D. iz Zagreba i Povjerenstvo je 

predlaže za zapošljavanje na radno mjesto učiteljice glazbene kulture. 

 Ravnatelj, traži od Školskog odbora suglasnost za njeno zapošljavanje. 



 Nakon uvida u natječajnu dokumentaciju  članovi Školskog odbora donose jednoglasno sljedeću   

O D L U K U 
O DAVANJU SUGLASNOSTI  

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 
 

1. Školski odbor je suglasan da se po raspisanom natječaju od 13.08.2021. godine 
(KLASA:119-01/21-01/03, URBROJ:2133-15-21-1), za popunu radnog mjesta učitelj/ica 
glazbene kulture na neodređeno vrijeme, od 16 sati tjednog radnog vremena  primi  u 
radni odnos I. D.. 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči škole. 
 
 Ova Odluka sastaviti će se kao zaseban dokument. 
 

 
Ad 5. 
 Računovotkinja škole A. M. upoznala je članove odbora sa polugodišnjim financijskim 
izvještajem. 
 
 
Ad 6. 
 
 Pod  točkom razno gospodin A. C. upoznao je članove Školskog odbora da kontinuirano radi na 
stvaranju uvjeta za igralište koje bi koristili učenici škole. 
 
 Sjednica je završila u 09:15 sati. 
Zapisnik vodila                                                                        Predsjednica Školskog odbora 
 
 Branka Kolić Turkalj                                                                           Kristina Žuvela 
 
 

 
                                  
 

 

 

 

 

 

 

 


