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Sveti Petar Orehovec, 30. listopada 2019. 

 

Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Sveti Petar Orehovec 

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

Prisutni članovi Školskog odbora: Gordana Ščetar, Kristina Dubravec, Dragutin Matus, Sofija 

Vukalović i Dijana Španić Harča 

Nisu prisutni: Mladen Majerić 

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

Predsjednica je srdačno pozdravila prisutne te pitala imaju li primjedbe na zapisnik s 33. 

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 učitelja matematike, 1 izvršitelj, m/ž, na 

neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 

mjeseci. 

2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja fizike, 1 izvršitelj, m/ž, na određeno 

nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno. 

3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje stručnog suradnika edukatora rehabilitatora ili 

defektologa prema ranijim propisima, 1 izvršitelj, m/ž, na određeno nepuno radno 

vrijeme - 20 sati tjedno. 

4. Davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja njemačkoga jezika, 1 izvršitelj, m/ž, na 

određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno. 

5. Davanje suglasnosti za zapošljavanje spremača/ice u PŠ Gregurovec, određeno 

nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno, 1 izvršitelj, m/ž.  

6. Pitanja, informacije, prijedlozi.  

 

Ad 1) Ravnatelj je predložio da se na neodređeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno na radno 

mjesto učiteljice matematike primi Lucija Habun, sveučilišna prvostupnica matematike. 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog ravnatelja. 

Ad 2)  

Ravnatelj je predložio da se na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno na radno mjesto 

učitelja fizike primi Ratislav Matić do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog 

natječaja u roku od 5 mjeseci sukladno čl. 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju. 



Školski odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog ravnatelja. 

Ad3) Ravnatelj je predložio da se na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno na radno 

mjesto stručni suradnik edukator rehabilitator ili defektolog prema ranijim propisima, 1 

izvršitelj, m/ž, najduže do 5 mjeseci -  do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog 

natječaja u roku od 5 mjeseci sukladno čl. 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju primi 

Marina Lauš Ruganec. 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog ravnatelja. 

Ad 4) Ravnatelj je predložio da se na određeno puno radno vrijeme - 40 sati tjedno na radno 

mjesto učitelj njemačkog jezika, 1 izvršitelj, m/ž, do povratka na rad Karoline Tomekovec, 

odnosno njezine zamjene Marine Božić, primi Lucija Benčak. 

 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog ravnatelja. 

Ad 5) Ravnatelj je predložio da se na određeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno na radno 

mjesto spremačica, 1 izvršitelj, m/ž, do povratka na rad Marice Perus primi Valentina 

Srbljinović. 

 

Školski odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog ravnatelja. 

 

 

ZAPISNIČARKA:                                            PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:         

Snježana Švagelj                                                                     Gordana Ščetar 


