
          Osnovna škola 

„Kardinal Alojzije Stepinac” 

                Krašić 

KLASA:003-06/19-01/01 

URBROJ:238/15-42-19-02 

Krašić, 10.01.2019. 

 

Zapisnik 

sa 23. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, održane 

10.1.2019. s početkom u 15,30  sati 

 

Nazočni: Branka Tesla, Janko Knežević, Ivana Povrženić i Snježana Vlašić   

      

Nenazočni: Tomislav Stepinac, Nikola Vlašić i Maja Štajcer  

 

Ostale osobe nazočne sjednici: Anđelka Pastorković, tajnica 

 

Sjednica je započela u 15,30 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 22. sjednice Školskog odbora  – Branka Tesla, predsjednica  

Školskog odbora  

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

nastavi – Helena Beketić, ravnateljica 

3. Otvaranje i razmatranje prijava kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja škole -  

Branka Tesla, predsjednica  Školskog odbora 

4. Informacije, pitanja i prijedlozi. 

 

 Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad.1) Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 22. sjednice 

Školskog odbora. 

 

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

pomoćnika u nastavi primi Martinu Palić na određeno vrijeme za nastavnu godinu 

2018./2019., do povratka nenazočnog djelatnika Mateje Makarić, a najduže do 30. lipnja 

2019. godine, na nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno. 

 

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost ravnateljici da  na radno mjesto 

pomoćnika u nastavi primi Barbaru Ferko na određeno vrijeme za nastavnu godinu 

2018./2019., a najduže do 30. lipnja 2019. godine, na nepuno radno vrijeme od 26 sati tjedno. 

 

Ad.3) Nakon čitanja i razmatranja natječajne dokumentacije Školski odbor je donio 

zaključak da je prijava pravodobna i ispunjava potrebne  uvjete za ravnatelja. 

 Dostavljena dokumentacija umnožava se u tri primjeraka, predsjednica Školskog 

odbora Branka Tesla dostavi će dokumentaciju ravnatelju kao predsjedniku učiteljskog vijeća, 

predsjedniku vijeća roditelja i radničkom vijeću, odnosno sazivatelju skupa radnika.  

 



 Ad.5) / 

 

Sjednica je završila u 15,50 sati. 

 

 

Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 

 

Anđelka Pastorković       Branka Tesla 

 


