ZAPISNIK
s trinaeste sjednice Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec održane dana 10. travnja
2014. godine ( četvrtak) s početkom u 18,00 sati u uredu ravnatelja škole.
Sjednici prisutni: Ljiljana Bušić, Marija Cetl, Andrea Knapić, Mario Mataković, Martina Pavić, Dražen Sabolić
Odsutni: Tomislav Dobrica
Ostali prisutni: Žarko Popović – ravnatelj,
Zapisničar: Lucija Kovaček – tajnica.
Trinaestu sjednicu Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec otvorila je predsjednica
Školskog odbora Ljiljana Bušić i pozdravila sve prisutne. Nakon što je utvrđena nadpolovična većina
predložila je sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora – usvajanje zapisnika
2. Molbe po natječaju za radno mjesto učitelja matematike na neodređeno puno radno vrijeme –
izbor 1 kandidata
3. Prigovor „Videomixa“ iz Vrbovca na izbor ponude za fotografiranje učenika u šk. god. 2013./2014.
4. Razno.
Predloženi dnevni red je prihvaćen.
Ad 1.
Predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić konstatirala je da su svi članovi Školskog odbora
dobili po jedan primjerak zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora.
Ad 2.
Tajnica škole Lucija Kovaček informirala je nazočne da je na natječaj za upražnjeno radno
mjesto učitelja matematike na neodređeno puno radno vrijeme pristiglo 10 molbi. Molbe su podnijeli:
Vedran Rafaj iz Vrbovca, Dalibor Ozvačić iz Križa, Dubravka Tržić iz Zagreba, Željka Kurilić Kuzman iz
Zagreba, Hrvoje Maltarić iz Zagreba, Matea Mažuran iz Karlobaga, Ivana Mitar iz Zagreba, Mirzet
Srebreniković iz Zagreba, Milan Obelić iz Zagreba i Zvjezdana Ivaković iz Kloštra Ivanića. Nakon
upoznavanja članova Školskog odbora sa svim pristiglim molbama kandidata, ravnatelj škole Žarko Popović
predložio je Vedrana Rafaja, VSS, magistra matematike iz Vrbovca za navedeno radno mjesto. Vedran Rafaj
radio je u našoj školi prije dvije godine na radnom mjestu učitelja matematike na određeno puno radno
vrijeme ( zamjena za porodni dopust zaposlenice Martine Erdelić). Imenovani se pokazao kao dobar i
uzoran zaposlenik.
Prilikom glasovanja Školskog odbora 4 člana su bila za navedeni prijedlog ravnatelja (Ljiljana
Bušić, Andrea Knapić, Mario Mataković i Dražen Sabolić) dok su dva člana bila suzdržana ( Martina Pavić i
Marija Cetl). Iz navedenog je vidljivo da je Školski odbor donio
Odluku
o izboru Vedrana Rafaja za radno mjesto učitelja matematike.

Ad 3.
Predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić informirala je nazočne da je “ Videomix „ iz
Vrbovca uputio prigovor na izbor fotografiranja učenika naše škole u šk. godini 2013./2014. te zamolila
tajnicu škole da pročita navedeni prigovor. Nakon što je prigovor pročitan ravnatelj škole Žarko Popović je
izjavio kako smatra da članovi Školskog odbora nisu pogriješili pri odabiru ponude za fotografiranje te da
navodi „Videomixa“ u prigovoru nisu opravdani. Tvrdnja da je „Fotkalo“ iz Vrbovca izabran prije nego što je
otvorio tvrtku ne stoji jer je „Fotkalo“ registrirano 27. ožujka 2013. godine što je vidljivo iz Rješenja
Trgovačkog suda u Zagrebu. Ostali navodi u prigovoru su također neosnovani.
Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
da se odbija prigovor „Videomixa“ iz Vrbovca kao neosnovan.
Ad 4.
4.1. Pod točkom „razno“ ravnatelj škole Žarko Popović upoznao je nazočne s ponudama za izradu
školskog lista. Ponudu je podnio“ Grafiknet“ iz Vrbovca i tiskara „I. T. M.“ Vrbovec.
Razmatrajući navedene ponude Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
da se za tiskanje školskog lista u šk. godini 2013./2014. izabere „Grafiknet“ iz Vrbovca kao
najpovoljnija ponuda.
4.2.Obzirom je nakon sporazumnog prekida ugovora o radu Rozali Sanje Šlogar ostalo upražnjeno
radno mjesto učitelja defektologije, ravnatelj predlaže da se Andrei Ranogajec iz Zagreba, VSS; prof.
defektologije, odobri rad do 60 dana bez natječaja za navedeno radno mjesto.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnatelja te donio
Odluku
da se Andrei Ranogajec odobri rad do 60 dana bez natječaja.

Sastanak je završen u 19,15 sati.
Zapisničar
-------------------------/Lucija Kovaček/

Predsjednica Školskog odbora
----------------------------------------/Ljiljana Bušić/

