OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ"
JASTREBARSKO
KLASA: 003-06/18-01/10
URBROJ:238/12-11-18-1
Jastrebarsko, 22. kolovoza 2018.

--------------------------------------------------------Predmet: Školski odbor
-saziv sjednice
Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″
Jastrebarsko u utorak, 28. kolovoza 2018. godine, u 13,00 sati u matičnoj školi u
Jastrebarskom.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Radna mjesta:
- izbor pomoćnika u nastavi,
- donošenje odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika –
pedagoga, 1 izvršitelj, za učitelja u produženom boravku, 1 izvršitelj
2. Upiti i prijedlozi

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“
J A S T R E B AR S K O
Ante i Davida Starčevića 16
KLASA: 003-06/18-01/10
URBROJ: 238/12-11-18-2
U Jastrebarskom, 28. kolovoza 2018.

ZAPISNIK
5. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko
održane 28. kolovoza 2018. godine u Jastrebarskom
Započeto u 13,00 sati.
Nazočni članovi Školskog odbora: Mario Samarin, Vanja Golub, Kristina Širanović Blažek, Snježana
Pavković, Snježana Celić.
Ispričale se: Gordana Kralj i Đurđica Kuharski Tončić.
Ravnateljica: Sanja Sertić, tajnica Marijana Roić.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Radna mjesta:
-

izbor pomoćnika u nastavi,
donošenje odluke o raspisivanju natječaja za stručnog suradnika –pedagoga, 1
izvršitelj, za učitelja u produženom boravku, 1 izvršitelj
2. Upiti i prijedlozi
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1.)

Školski odbor donio je odluku da se za pomoćnike u nastavi na određeno nepuno radno
vrijeme prime:
1. Tajana Furdek, pomoćnik u nastavi, na 20 sati tjedno, rad u PŠ Čeglje,
2. Monika Briševac, pomoćnik u nastavi, na 20 sati tjedno, rad u PŠ Desinec,
3. Ivana Kokot Radelja, pomoćnik u nastavi na 26 sati tjedno, rad u matičnoj školi,
4. Smiljana Pivac Sharp, pomoćnik u nastavi na 30 sati tjedno, rad u matičnoj školi,
5. Veronika Všetečka, pomoćnik u nastavi na 30 sati tjedno, rad u matičnoj školi.
Školski odbor je suglasan s raspisivanjem natječaja za stručnog suradnika-pedagoga (m/ž) na
puno, neodređeno radno vrijeme.
Potrebno raspisati natječaj za pola radnog vremena učitelja matematike i pola radnog
vremena učitelja njemačkog jezik na određeno radno vrijeme, kao i za zamjenu učitelja u
produženom boravku.
Školski odbor je suglasan s raspisivanjem natječaja za navedena radna mjesta.

U PŠ Volavje sporazumnim raskidom ugovora otišla je kuharica (15 sati tjedno) i spremačica
(20 sati tjedno) Odlukom ravnatelja do 60 dana, od 16.8.2018., na 20 sati tjedno zaposlena je
gđa. Željkica Desović. Budući je i kuharica primit ćemo je i na radno mjesto kuhara (15 sati
tjedno). Školski odbor je suglasan s prijedlogom ravnateljice.
Ad.2). Svečano otvorenje PŠ Desinec biti će 3. rujna 2018., u 13,00 sati.
Nakon provedene javne nabave, stigli su udžbenici za naše učenike. Dobit će i likovne mape.
Više nije bilo upita ni prijedloga.
Završeno u 14,00 sati.
Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

