
OSNOVNA ŠKOLA CESTICA 
 
ZAPISNIK br. 12 
 
Sa 12. sjednice Školskog odbora održane dana 23. travnja 2018. godine u 7:30 sati, sjednica završena 
u 8:00 sati. 
 
Prisutni: Kišić Dragica, Vuzem Tanja, Čorko Ivana, Lazar Tomislav,  
Odsutni: Ščuric Nikola , Dražen Zebec ( ispričao se ) 
Ostali prisutni: ravnateljica Osnove škole Cestica Nevenka Turščak  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Š.O. Tomislav Lazar, pozdravio je prisutne i predožio slijedeći 
 

DNEVNI  RED: 
 

• Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
• Davanje prethodne suglasnosti po raspisanom natječaju za matematiku i pomoćnika u 

nastavi 
• Obavijest ravnateljice o obilježavanju Dana škole 
• Razno 

 
Predsjednik Š.O. pita da li tko ima kakav prijedlog dopune dnevnog reda, a kako nije bilo 
dopuna, prijedlog dnevnog reda je dan za izglasavanje. 

  
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
  
 Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno usvojen.  
 
Ad. 2. Davanje prethodne suglasnosti po raspisanom natječaju za matematiku i pomoćnika u nastavi 
 
 Ravnateljica obrazlaže kako je učiteljica matematike  na bolovanju  i raspisan je natječaj za 
njezinu zamjenu.  Budući da molbe koje su stigle ne zadovoljavaju uvjetima  natječaja, prijedlog 
ravnateljice je da ostane gđa. Tatjana Gradinšćak na mjestu učiteljice matematike, te je nakon 
izglasavanja člana Š.O. Tatjana Gradinšćak jednoglasno prihvaćena.  
 
Prijedlog ravnateljice Školskom odboru je da za mjesto pomoćnika u nastavi zaposli Filip Majcen, te je 
nakon izglasavanja Š.O. prijedlog jednoglasno prihvaćen.   
Prijedlog ravnateljice Školskom odboru  je bio da se zbog bolesti učiteljice Ivane Kozine Melnjak 
zaposli na 60 dana Petra Majhen, prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad. 3. Obilježavanje Dana škole 
  
 Ravnateljica  obrazlaže da će Dan Škole biti 10.05.2018. godine na Spasovo. Taj dan neće biti 
nastave nego su svi pozvani na svetu misu u Križovljan Radovečki. 
 09.05.2018.  ( srijeda )  djeca će izvesti prigodan program sa priredbom.  
 11.05.2018.  ( petak ) održat će se  talent show na njemačkom jeziku Max traži zvijeszdu. 
 
 
 



Ad. 4. Razno 
 
Nije bilo pitanja ni prijedloga.  
 
Predsjednik Š.O. zatvara raspravu i sjednicu. 
  
Sjednica završava u 8.00 sati. 
 
Zapisnik je napisan na temelju fonetskog zapisa koji mora ostati u Arhivi Škole. 
 
 
Predsjednik ŠO: 

Tomislav Lazar 

 

Zapisničar: 

Tanja Vuzem 

 




