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   REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VINICA 

OSNOVNA ŠKOLA VINICA 

KLASA: 003-06/18-01-01 

URBROJ: 2186-142/02-18-16 

Vinica, 24.10.2018. 

 
SKRAĆENI ZAPISNIK SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA   

br. 9/2018.g 

 

Deveta sjednica Školskog odbora u 2018. g, održana je dana, 24.10.2018. godine, s početkom u 17.00h u prostorijama 

Osnovne škole Vinica (velika zbornica). 

Prisutni: Nikolina Siročić, Sanja Hudek, Vesna Hrnčić, Vlado Tot, Ljiljana Stokrajec, Mirjana Jambriško 

(ravnateljica) i Marina Drvarić (tajnica). Opravdali izostanak: Valentina Hudoletnjak, Marijan Mihalić  

 

Predsjednica Školskog odbora, gospođa Nikolina Siročić, konstatira da je prisutna potrebna većina članova 

Školskog odbora (5 prisutnih članova) te će se donositi pravovaljane odluke te započinje sjednicu sukladno čl. 69 

st. 3 Statuta OŠ Vinica. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen i on glasi: 

1. Izvješće s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Odluke o izboru kandidata prijavljenih na natječaj učitelj/ica razredne nastave 

3. Donošenje Odluke o izboru kandidata prijavljenih na natječaj učitelj/ica informatike, zamjena 

4. Donošenje Odluke o izboru kandidata prijavljenih na natječaj učitelj/ica njemačkog jezika 

5. Donošenje Odluke o izboru kandidata prijavljenih na natječaj učitelj/ica engleskog jezika, zamjena 

6. Donošenje Odluke o izboru kandidata prijavljenih na natječaj učitelj/ica glazbene kulture, zamjena 

7. Razno  

Ad.1.Predsjednica Školskog odbora kratko je govorila o sadržaju  zapisnika prošle sjednice Školskog odbora 

(Zapisnik br. 8/2018) te je on jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2. Ravnateljica Škole govorila je o prijavljenim kandidatima na natječaj učitelja/ice razredne nastave. Školski 

odbor jednoglasno je dao suglasnost za zapošljavanje M. P. 

Ad.3.  Ravnateljica Škole govorila je o prijavljenim kandidatima na natječaj učitelja/ice informatike. Školski odbor 

jednoglasno je dao suglasnost za zapošljavanje M. R. 

Ad.4. Ravnateljica Škole govorila je o prijavljenim kandidatima na natječaj učitelja/ice njemačkog jezika. Školski 

odbor jednoglasno je dao suglasnost za zapošljavanje D.V. 

Ad.5. Ravnateljica Škole govorila je o prijavljenim kandidatima na natječaj učitelja/ice engleskog jezika. Školski 

odbor jednoglasno je dao suglasnost za zapošljavanje L. Č. 

Ad.6.  Ravnateljica Škole govorila je o prijavljenim kandidatima na natječaj učitelja/ice glazbene kulture. Školski 

odbor jednoglasno je dao suglasnost za zapošljavanje L. V. 

Ad.7. Pod točkom „razno“, ravnateljica Škole govorila je o sporazumnom otkazu Ugovora o radu, na zahtjev 

spremačice koja je zaposlena na neodređeno puno radno vrijeme. Nakon njezinog odlaska, Škola će uputiti zahtjev 

MZO za suglasnost za novo zapošljavanje na postojeće radno mjesto. Nije bilo ostalih pitanja. 

 

Kraj sjednice: 17:50 h  

Zapisničarka: Marina Drvarić, tajnica                                      Predsjednica Školskog odbora: Nikolina Siročić, učit. 


