
           Osnovna škola 

„Kardinal Alojzije Stepinac” 

                Krašić 

KLASA:003-06/19-01/08 

URBROJ:238/15-42-19-02 

Krašić, 4.09.2019. 

 

Zapisnik 

sa 30. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, održane 

4.9.2019. s početkom u 10,00  sati 

 

Nazočni: Branka Tesla, Janko Knežević, Maja Štajcer i Ivana Povrženić 

                

Nenazočni: Snježana Vlašić, Nikola Vlašić i Tomislav Stepinac 

 

Ostale osobe nazočne sjednici: Helena Beketić, ravnateljica 

                 Anđelka Pastorković, tajnica 

 

Sjednica je započela u 10,00 sati. Predsjednica Školskog odbora Branka Tesla 

pozdravila je sve prisutne te konstatirala da postoji kvorum.  

 

Predsjednica Školskog odbora  predložila je slijedeći dnevni red: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 29. sjednice Školskog odbora  – Branka Tesla, predsjednica  

Školskog odbora  

2. Prethodna suglasnost Školskog odbora o zasnivanju radnog odnosa pomoćnika u nastavi 

– Helena Beketić, ravnateljica 

3. Prethodna suglasnost Školskog odbora o zasnivanju radnog odnosa učitelja engleskog 

jezika – Helena Beketić, ravnateljica 

4. Prethodna suglasnost Školskog odbora o zasnivanju radnog odnosa učitelja informatike 

– Helena Beketić, ravnateljica 

5. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa vjeroučitelja – 

Helena Beketić, ravnateljica 

6. Informacije, pitanja i prijedlozi. 

 

 Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.1) Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 29. sjednice 

Školskog odbora. 

 

 

Ad.2) Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost ravnateljici da  na radno mjesto 

pomoćnika u nastavi primi: 

- Tajana Furdek, na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020., a najduže do 

30. lipnja 2020. godine, nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno 

- Petra Jurgan, na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020., a najduže do 

30. lipnja 2020. godine, nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno 

- Barbara Ferko, na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020., a najduže do 

30. lipnja 2020. godine, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno 



- Ines Matoš, na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./2020., a najduže do 30. 

lipnja 2020. godine, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno 

 

Ad.3) Školski odbor jednoglasno je dao prethodnu suglasnost ravnateljici da na radno 

mjesto učitelja engleskog jezika primi Diana Banić Beg na neodređeno puno radno vrijeme. 

 

Ad.4) Školski odbor jednoglasno je dao prethodnu suglasnost ravnateljici da se na 

radno mjesto učitelja informatike primi Viktoriju Lončar na neodređeno nepuno radno 

vrijeme od 32 sata tjedno. 

 

 

Ad.5) Školski odbor jednoglasno je dao prethodnu suglasnost ravnateljici da na radno 

mjesto vjeroučitelja primi Kristinu Čikeš,  na određeno puno radno do povratka nenazočnog 

radnika, a najduže do 31.08.2020. godine zbog kanonskog mandata vjeroučitelja koji je izdan 

za školsku godinu 2019./2020. 

 

Ad.6) Ravnateljica Helena Beketić obavijestila je članove Školskog odbora da su naše 

djelatnice Dubravka Delač-Domjančić, učiteljica hrvatskog jezika, Vesna Tikvicki, učiteljica 

hrvatskog jezika i Dragica Cvetan-Žakula, učiteljica engleskog jezika 31.8.2019. godine otišle 

u starosnu mirovinu. 

 Predsjednica Školskog odbora Branka Tesla pročitala je prisutnim članovima 

Školskog odbora Upozorenje na obveze radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu 

koji je učitelju Z.J. uručila ravnateljica 10.7.2019. godine. 

Predsjednica Školskog odbora Branka Tesla pročitala  je prisutnim članovima 

Školskog odbora zapisnik o nadzoru prosvjetne inspekcije od 19. srpnja 2019. godine, a u 

svezi podneska Z.J. koji se pritužuje na nepravilnosti u postupku izbora i imenovanja 

ravnatelja škole i diskreditacije od strane osoba zaposlenih u školi kao učitelji. 

 

 

Sjednica Školskog odbora završila je u 10,30 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 

 

Anđelka Pastorković       Branka Tesla 

 

 

 


