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Skakavac, 07. veljača 2022.  

                                                                      
 

Z A P I S N I K 
 

 
07. sjednice Školskog odbora OŠ „Skakavac“, Karlovac, održane dana  07. veljače 2022.  godine 
u učionici šestog 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 

 
 

Sjednici nisu prisustvovali: 
 
Petra Ribar , predstavnica osnivača -  opravdala nedolazak 
Antonija Prpić, predstavnica osnivača – opravdala nedolazak 
Alen Cekurić, predstavnik osnivača – opravdao nedolazak 
 
 Sjednici su prisustvovali ravnatelj škole Anto Ćališ, tajnica škole Branka Kolić Turkalj i 
voditeljica računovodstva Ana Matijašić. 
Sjednica je započela u 07:00 sati. 
 
Gospođa Kristina Žuvela, predsjednica Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvora 
sjednicu, potvrđuje da je istoj od 7 nazočno 4 člana, čime postoji kvorum za pravovaljan rad te 
je predložila  
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Ad 1.   
 
DNEVNI RED  
 
 

1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Školskog odbora 
3. Donošenje odluke o zapošljavanju nakon završenog natječaja za 

knjižničara/ku 
4.  Završno financijsko izvješće za 2021. 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 2. 
 
  

Članovi Školskog odbora su potvrdili da su  zaprimili zapisnik sa 06. sjednice , da su iste pročitali 
i da se slazu sa njihovim  sadržajem. Zapisnik sa 06. sjednice je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
 Ad 3. 
 
Ravnatelj OŠ „Skakavac“ Anto Ćališ upoznao je nazočne članove ŠO da je u školi proveden 
natječaj za knjižničara/ku jer je naša knjižničarka trenutno odsutna zbog čuvanja trudnoće. Po 
raspisanom natječaju pristigle su dvije zamolbe. Niti jeda kandidatkinja prijavljena na natječaj 
ne ispunjava formalne uvjete glede obrazovanja. Povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže 
Školskom odboru da se na navedeno mjesto do ponavljana natječaja u roku 5 mjeseci sukladno 
Zakonu o odgoju i obrazovanju zaposli M. K. Školski odbor je jednoglasno prihvatio da se M. 
K. zaposli na određeno vrijeme do 5 mjeseci kada će se ponoviti natječaj. 
Školski odbor će odluku o davanju suglasnosti izraditi kao zasebni dokument. 
 
Ad-4. 
 
 Voditeljica računovodstva je  članovima odbora predstavila Završno financijsko  izvješće za 

2021. godinu  utvrdivši da je OŠ „Skakavac“ završila 2021. godinu u plusu. 

 Članovi ŠO jednoglasno prihvaćaju Završno izvješće za 2021.  

 

Sjednica Školskog odbora završila je u 07: 30 sati. 

 

      Zapisničarka                                                                           Predsjednica ŠO  

     Branka Kolić Turkalj                                                                 Kristina Žuvela 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


