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REPUBLIKA HRVATSKA 

I.OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA 

I. GUNDULIĆA 5, PETRINJA 

KLASA: 003-08/21-01/01 

URBROJ: 2176-25-07-21-18 

 

Petrinja, 06. listopada 2021. 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

s 6. sjednice  Školskog odbora I. osnovne škole Petrinja  

održane dana 06. listopada 2021. godine s početkom u 18,00 sati 
 

Nazočni članovi Školskog odbora:  

1. Martina Pavičić  

2. Gabrijela Kolar 

3. Ivana Radečić Dabić  

4. Nikolina Goršeta Kušan 

5. Maja Barić 

6. Valentino Valent 

 

 

Odsutni članovi: 

1. Marko Boltužić 

  

 

Ostali nazočni:  

1. Robert Groza, ravnatelj škole 

2. Kristina Štajdohar-Prajdić, tajnik škole 

 

 

Za zapisničara je određena Kristina Štajdohar-Prajdić, tajnica Škole. 

 

Predsjednica Školskog odbora utvrđuje da je sjednici nazočno šest (6) članova Školskog odbora 

od ukupno sedam  članova Školskog odbora čime je ispunjena pretpostavka za donošenje 

pravovaljanih odluka. 

 

D n e v n i   r e d : 

1. Verifikacija mandata članova Školskog odbora iz reda Osnivača  

2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Školskog odbora 

3. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja glazbene 

kulture na neodređeno, puno radno vrijeme 

4. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja 

hrvatskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno 

5. Prethodna suglasnost na izmjenu ugovora o radu na radnom mjestu učitelja njemačkog 

jezika 

6. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u 

nastavi na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno do kraja nastavne godine 

2021./22. 
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7. Prijedlog ravnatelja za donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled 

kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne 

sposobnosti 

8. Izvješće o realizaciji školskih preventivnih programa za školsku godinu 2020./2021. 

9. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i poduzetim mjerama u 

cilju zaštite prava učenika u Školi 

10. Izvješće ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada, Školskog 

kurikuluma, izvješće o uspjehu i postignućima učenika za školsku za školsku godinu 

2020./21.  

11. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2021./22.  

12. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2021./22.  

13. Razno 

 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog da se u točku 13. Dnevnog reda uvrsti Davanje 

prethodne suglasnosti na izmjenu ugovora o radu na randnom mjestu učiteljice biologije 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (šest glasova: ZA). 

 

 

1. Verifikacija mandata članova Školskog odbora iz reda Osnivača  
Verificiran je mandat članovima Školskog odbora  iz reda Osnivača: Maja Barić, 

Marko Boltužić i Valentino Valent. Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od 

četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana 

konstituiranja Školskog  

 

 

2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Školskog odbora 
Članovi Školskog odbora jednoglasno (s 6 glasova: ZA)su donijeli Odluku o usvajanju 

zapisnika s 5. sjednice  Školskog odbora. 

 

 

3. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom 

mjestu učitelja glazbene kulture na neodređeno, puno radno vrijeme 
Školski odbor na prijedlog ravnatelja jednoglasno (sa šest gasova: ZA) daje prethodnu 

suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, puno radno vrijeme s Marijom 

Alapić na radnom mjestu učiteljice glazbene kulture.  

 

 

4. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom 

mjestu učitelja hrvatskog jezika na neodređeno, nepuno radno 

vrijeme, 20 sati tjedno 
Školski odbor  na prijedlog ravnatelja jednoglasno (sa šest gasova: ZA) daje prethodnu 

suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati 

tjedno s Nikolom Tusićem na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika.  
 

 

5. Prethodna suglasnost na izmjenu ugovora o radu na radnom mjestu 

učitelja njemačkog jezika 
Školski odbor na prijedlog ravnatelja jednoglasno (sa šest gasova: ZA) daje prethodnu 

suglasnost na  izmjenu radnog vremena učiteljice njemačkog jezika Kristine Pentek,  na 25 
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sati tjedno, ugovorenog člankom 6. Ugovora  radu na neodređeno vrijeme, KLASA: 112-

02/20-01/08, URBROJ: 2176-25-01-20-2 od 16. studenoga 2020. godine.  
 

 

6. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom 

mjestu pomoćnika u nastavi na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 

sati tjedno do kraja nastavne godine 2021./22. 
Školski odbor na prijedlog ravnatelja jednoglasno (sa šest gasova: ZA) daje prethodnu 

suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati 

tjedno s Vanjom Rožić na radnom mjestu pomoćnika u nastavi.  
 

 

 

7. Prijedlog ravnatelja za donošenje odluke o upućivanju radnika na 

liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista 

medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti 
Školski odbor na opravdani ravnateljev prijedlog donosi odluku o upućivanju radnika  

na liječnički pregled kod ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi 

ovlaštenog utvrđivanja prosudbe radne sposobnosti. 

 
 

8. Izvješće o realizaciji školskih preventivnih programa za školsku 

godinu 2020./2021. 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio izvješće o realizaciji školskih 

preventivnih programa za školsku godinu 2020./2021. 
 

 

9. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i 

poduzetim mjerama u cilju zaštite prava učenika u Školi 
Školski odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće o realizaciji školskih preventivnih 

programa za školsku godinu 2020./2021. 

 

 

10. Izvješće ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada, Školskog 

kurikuluma, izvješće o uspjehu i postignućima učenika za školsku za školsku 

godinu 2020./21.  

Školski odbor jednoglasno je prihvatio Izvješće ravnatelja o realizaciji Godišnjeg 

plana i programa rada, Školskog kurikuluma, izvješće o uspjehu i postignućima 

učenika za školsku za školsku godinu 2020./21.  

 

 

11.  Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2021./22.  
Nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, Školski 

odbor na sjednici održanoj 06. listopada 2021. godine  na prijedlog ravnatelja škole 

jednoglasno (s 6 glasova: ZA) je donesao Školski kurikulum za školsku godinu 

2021./2022. 
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12.  Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 

2021./22.  
Nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća  i  Vijeća roditelja, Školski 

odbor na sjednici održanoj 06. listopada 2021. godine  na prijedlog ravnatelja škole 

jednoglasno (s 6 glasova: ZA) donio je  Godišnji plana i programa rada za školsku 

godinu 2021./2022. 
 

 

 

13. Prethodna suglasnost na izmjenu ugovora o radu na random 

mjestu učiteljice biologije 
Školski odbor jednoglasno (sa šest gasova: ZA) daje prethodnu suglasnost na izmjenu 

radnog vremena na 5 sati tjedno učiteljici Ljiljani Segedi. 

 

 

Dovršeno u 19,15 sati. 

 

 

 
Zapisničarka            Predsjednica Školskog odbora 

Kristina Štajdohar-Prajdić                             Ivana Radečić Dabić, dipl.uč. 


