
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimir Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/16-01/3 

URBROJ: 2211/02-380-3-16-2 

Budinščina, 12.4. 2016. 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA  

s 32. sjednice Školskog odbora održane  

12.4.2016. godine u 10:00 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

 

NAZOČNI: Željko Zozoli, Branko  Tukač, Vesna Svrtan, Dijana  Margetić, 

                     ravnateljica –Marija Zozoli. 

NENAZOČNI: Maja Pepelko,  Gabrijela Pažur, Jadranka  Plantak 

PREDSJEDAVAJUĆI: Željko Zozoli, predsjednik Školskog odbora 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić 

                 

 Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, jednoglasno je 

prihvaćen  slijedeći  

   

D N E V N I    R E D : 

1. Prihvaćanje zapisnika s 31. sjednice Školskog odbora.  

2. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos:  

a) Učitelja(M/Ž) hrvatskog jezika na neodređeno i nepuno vrijeme od 20 sati tjedno 

prema objavljenom natječaju. 

b) Učitelja (M/Ž) njemačkog jezika na određeno ( do 60dana)  i nepuno radno 

vrijeme od 15 sati tjedno –zamjena za bolovanje. 

c) Učitelja (M/Ž) geografije na određeno( do 60 dana) i puno radno vrijeme-zamjena 

za bolovanje. 

3. Pitanja i prijedlozi.  

 Prije sjednice predsjednik Ž.Zozoli čestitao je gđi.Vesni Svrtan na uspjehu njezine 

kćerke Lucije Svrtan koja je naša učenica 5.razreda a osvojila je 2.mjesto na državnom 

natjecanju iz matematike. Svi prisutni pridružili su se čestitkama.     

Točka 1. 

   Zapisnik s 31.sjednice prihvaćen  je  jednoglasno.  

 

    Točka 2. 

a) Jednoglasno se daje prethodna suglasnost za primanje u radni odnos  Jasmine Čukelj  

iz Budinščine na radno mjesto učiteljica hrvatskog jezika s pola radnog vremena od 20 

sati tjedno i na neodređeno.   

b) Jednoglasno se daje prethodna suglasnost za primanje u radni odnos  Ivane Pikutić   iz 

Petruševca  na radno mjesto učiteljice njemačkog jezika  na 15 sati tjedno i na 

određeno do povratka Snježane Jakoplić-Vidović s bolovanja ili najdulje do 60 dana. 

c) Jednoglasno se daje prethodna suglasnost za primanje u radni odnos Ivane Domjanić   

iz Desinića  na radno mjesto učiteljice geografije  s punim radnim vremenom i na 

određeno do povratka Valentine Benc s bolovanja ili najdulje do 60 dana. 

 

 

 



Točka 3. 

 

Ravnateljica je informirala članove odbora o provedenim natjecanjima i pohvalila 

učenicu Luciju Svrtan koja je osvojila 2.mjesto iz matematike   i njezinu mentoricu Željku 

Vajdić. 

Također se pohvaljuju za sudjelovanje na državnom natjecanju Mladih tehničara  

učenici Patrik Majer i Patrik Sivec Starinec, te  njihov mentor gosp. Željko Zozoli. 

 Dozvoljava se promocija knjige Legenda o črnem kipu zbog promocije kajkavskog 

jezika, te se nakon promocije može ponuditi prodaja iste onima koji će biti zainteresirani. 

 

 Sjednica je završena u 10:45 sati.  

 

         ZAPISNIČAR                                                         PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG                 

                                                                                                          ODBORA  

        Dijana  Margetić                                                                   Željko  Zozoli 

 


