
OSNOVNA ŠKOLA CESTICA 

 

ZAPISNIK 

26. sjednice Školskog odbora održane 14. studenoga 2019. u 7.30 sati 

 

Nazočni: Dragica Kišić, Ivana Čorko, Majda Vizjak, Tanja Vuzem, Tomislav Lazar , ravnateljica 

škole Nevenka Turščak 

Opravdano izostali: Nikola Ščuric i Dražen Zebec 

Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora, Tomislav Lazar, pozdravljajući sve prisutne. 

 

Dnevni red: 

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice  

2. Davanje prethodne suglasnosti  ravnateljici po raspisanim natječajima za 

Matematiku, Hrvatski jezik i Njemački jezik 

3. Davanje prethodne suglasnosti po raspisanom natječaju za produženi boravak 

4. Razno 

Prijedloga i dopuna Dnevnog reda nije bilo te je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1.) Primjedbi i dopuna na Zapisnik nije bilo.  Zapisnik je dan na izglasavanje te je 

jednoglasno usvojen od svih nazočnih članova Školskog odbora. 

 

Ad 2.) Ravnateljica  obrazlaže  kako su Povjerenstva za zapošljavanje provela postupak i 

donijeli sljedeće zaključke: 

Povjerenstvo za Matematiku sastalo se 12.11.2019. te razmotrilo svih pet molbi i utvrdilo da 

samo dvoje kandidata udovoljava uvjetima natječaja te su pozvani na razgovor.  Marija 

Ivančić je dobila 10 bodova (ima položeni stručni ispit), a David Šušnjić 8 bodova (nema 

položeni stručni ispit). 

 Ravnateljica je predložila Mariju Ivančić, koja zadovoljava svim uvjetima natječaja.  

Povjerenstvo za Hrvatski jezik se sastalo 13.11.2019. Stigle su četiri zamolbe, troje kandidata 

se odazvalo na razgovor, a jedna kandidatkinja nije. Povjerenstvo je izvršilo sljedeće 



bodovanje: Ana Marija Čovran 10 bodova, Gordana Matan 9 bodova i Tamara Drašković 8 

bodova.                                                                                                                                          

Ravnateljica je predložila Ana Mariju Čovran kojoj je Povjerenstvo dalo najviše bodova. 

Za učitelja/icu Njemačkog jezika pristigla je jedna molba (ne udovoljava uvjetima natječaja, 

ali drugih molbi nije bilo pa ju Povjerenstvo predlaže ravnateljici): Anja Lacković.  

Ravnateljica je predložila Anju Lacković, najduže do pet mjeseci jer učiteljica nije stručna. 

Predsjednik je dao prijedloge ravnateljice na izglasavanje. Članovi Školskog odbora su 

prijedloge jednoglasno usvojili. 

 

Ad 3.) Davanje prethodne suglasnosti po raspisanom natječaju za produženi boravak 

Ravnateljica objašnjava kako ljudi u produženom boravku rade već od sredine rujna (to je sve 

na 60 dana). Stvari oko boravka su se nešto zakomplicirale radi plaćanja (prošle godine je 

produženi boravak bio financiran po projektu koji prestaje s 30.11.2019.) Ravnateljica 

predlaže kandidate za rad u produženom boravku te u dogovoru s načelnikom navodi da će 

općina Cestica preuzeti taj dio obveze financiranja koji je do sada bio od strane Fonda. Sav 

taj boravak koji imamo za romsku nacionalnu manjinu bi preuzela Općina, a stav je 

ravnateljice da to nije u redu. Ravnateljica je uputila dopis Ministarstvu u rujnu i odobrene su 

dvije grupe boravka, a druge dvije grupe Općina može financirati, ali Škola ne može 

financirati hranu za Rome. Ravnateljica je prije dva tjedna uputila novi zahtjev Ministarstvu s 

namjerom da ono preuzme financiranje romske djece, njih 26, a Općina bi financirala  grupu 

gdje će roditelji plaćati ručak jer oni sufinanciraju boravak s 350 kuna. Ako Ministarstvo to ne 

prihvati, to bi mogao biti veliki problem, a ako prihvati onda će ta djeca biti stavljena u grupu 

koja dobiva obrok kao i ostala djeca po cijeni od 6,50 kuna jer to onda može financirati 

Ministarstvo.  

Natječaj je bio objavljen za četiri grupe. Povjerenstvo se sastalo 10.10.2019., pregledalo 

dokumentaciju za razrednu nastavu i produženi boravak i utvrdilo da se na natječaj javilo 9 

kandidata od kojih svi ispunjavaju uvjete iz natječaja, ali pošto su bili već na razgovoru u 

svibnju kada je rađen novi natječaj, Povjerenstvo nije neke od njih zvalo na razgovor nego je 

samo izvršilo prijedlog: Klaudija Juriša( 10 bodova), Filip Majcen (10 bodova), Lucija Hohnjec 

(10 bodova), Veronika Kokot (10 bodova), Ana Golubić (9 bodova), Igor Pšag (9 bodova), 

Mihaela Podgrabar (8 bodova), Nina Špoljar (8 bodova), Vanja Lilić (7 bodova).  

Prijedlog ravnateljice su prva četiri kandidata Klaudija Juriša, Filip Majcen, Lucija Hohnjec i 

Veronika Kokot koji već neko vrijeme rade u produženom boravku.  

Predsjednik je dao prijedlog ravnateljice na glasanje.  Članovi su ga jednoglasno usvojili.  

 



Ad 4.) Pitanja pod točkom razno nije bilo. 

 

Sjednica je završila u 7.50 sati.  

 

 

Zapisničar:                                                                                             Predsjednik Školskog odbora: 

Majda Vizjak                                                                                              Tomislav Lazar 

 

 




