
REPUBLIKA HRVATSKA 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC 

SVETI PETAR OREHOVEC 

-------------------------------------------------------------- 

KLASA: 003-01/19-01/01 

URBROJ: 2137-44-05-19-01 

-------------------------------------------------------------- 

Sveti Petar Orehovec, 25. siječnja 2019. 

 

 

Skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Sveti Petar Orehovec 

(dalje u tekstu: Škole) održane 24. siječnja 2019. godine u 18,30 sati 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: Gordana Ščetar, Kristina Dubravec, Sofija Vukalović 

Dragutin Matus i Dijana Španić Harča. 

Ostali prisutni: ravnatelj - Stjepan Lučki i tajnica - Snježana Švagelj. 

Predsjednica je pozdravila prisutne, pitala imaju li primjedbe na zapisnik 25. sjednice, pošto 

primjedaba nije bilo zapisnik je jednoglasno usvojen. 

Nazočni članovi odbora jednoglasno su usvojili dnevni red sjednice koji se sastojao od  

sljedećih točaka: 

 

1) Davanje suglasnosti za zapošljavanje voditelja računovodstva - 1 izvršitelj m/ž na 

neodređeno puno radno vrijeme - 40 sata tjedno. 

2) Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja njemačkog jezika - 1 izvršitelj m/ž na 

određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, do povratka na rad Karoline Tomekovec. 

3) Rasprava i usvajanje Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera u OŠ Sveti Petar 

Orehovec  za  2018.  godinu. 

4) Rasprava i donošenje Prijedloga Statuta OŠ Sveti Petar Orehovec. 

5) Rasprava i donošenje Prijedloga Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i 

vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

6) Pitanja, informacije, prijedlozi.  

 

Ad 1) Predsjednica je pročitala koji su se kandidati javili po raspisanom natječaju za radno 

mjesto voditelja računovodstva - 1 izvršitelj m/ž na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sata 

tjedno. 

Ravnatelj je predložio da se na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, za radno mjesto 

voditeljice računovodstva, primi Kristina Truščec. 

Školski odbor je jednoglasno usvojio prijedlog ravnatelja. 

Ad 2) Predsjednica je pročitala da se po raspisanom natječaju za radno mjesto učitelja 

njemačkog jezika - 1 izvršitelj m/ž na određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, do povratka 



na rad Karoline Tomekovec javila samo Marina Božić, dipl. učiteljica  s pojačanim predmetom 

njemački jezik. 

Ravnatelj je rekao da je kolegica već radila kod nas u šk. godini 2012./13. i predložio da se na 

određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, do povoraka na rad Karoline Tomekovec primi 

Marina Božić. 

Školski odbor je jednoglasno usvojio prijedlog ravnatelja. 

Ad 3) Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost na prijedlog Izvješća 

o provedbi antikorupcijskih mjera u OŠ Sveti Petar Orehovec za 2018. godinu koje se mora 

dostaviti Koprivničko - križevačkoj županiji 

Ad 4) Predsjednica je dala riječ ravnatelju koji je rekao da zbog izmjena Zakona o odgoju i 

obrazovanju treba izmijeniti i Statut te je nabrojio ukratko o kojim se izmjenama radi ( u čl. 2., 

10., 83., 85., 119., 126.,  itd.). Ovo je Prijedlog Statuta koji se upućuje Županu na davanje 

suglasnosti, a Statut se mora donijeti do  4. veljače 2019. godine. 

Nakon kraće rasprave, predsjednica je dala na glasovanje ovako izmijenjeni Prijedlog Statuta 

te je isti jednoglasno usvojen. 

Ad 5) Nakon kraće rasprave Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost na Prijedlog 

Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje. 

 

 

ZAPISNIČARKA:                                            PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:         

Snježana Švagelj                                                                     Gordana Ščetar 

 

 


