
OŠ Juršići 

Juršići 21 

Juršići, 20.5.2022. godine    

KLASA: 007-04/22-02/07 

URBROJ: 2168-8-06-22-2 

 

Zaključci sa  6. sjednice Školskog odbora održane u petak, 20. svibnja 2022. godine 

                                   Sjednica je započela u 17:30 u prostoru Škole 

Prisutni: Suzana Šegota, Jelena Benčić, Gordana Rupena Stančić, Marta Racan i Bruno Macan 

Odsutni: Koana Macan Puh i Doris Bilić 

Sjednici još prisustvuje v. d. ravnateljica Maja Mišljenović, bez prava odlučivanja. 

Sjednicu Školskog odbora vodi predsjednica Suzana Šegota koja za zapisničarku predlaže 

Gordanu Rupena Stančić što je jednoglasno prihvaćeno. 

Predsjednica utvrđuje da na sjednici prisustvuje dovoljan broj članova da se odluke mogu 

valjano donositi te predlaže dopunu dnevnog reda sa sljedećim točkama: 

1. Upoznavanje Školskog odbora sa zapisnikom prosvjetne inspekcije 

2. Odobrenje Zahtjeva za povratak na radno mjesto učiteljice matematike 

3. Pod Razno b): Obavijest o službenoj bilješci vezano uz tjedna zaduženja učitelja geografije 

na zamjeni, a nastavno na Zapisnik o zatečenom stanju i događajima od 21.4. do 2.5.  

Dopuna je jednoglasno prihvaćena. 

Predsjednica zatim čita Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodnih sjednica  

2. Davanje prethodne suglasnosti članova Školskog odbora ravnateljici za zapošljavanje  

učitelja/ice razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme po objavljenom natječaju 

3. Natječaj za ravnatelja/ ravnateljicu, otvaranje pristiglih prijava 

4. Rasprava i odlučivanje prema podnesku gđe L.B., ustupljeno u nadležnost od prosvjetne 

inspekcije 

5. Upoznavanje Školskog odbora sa zapisnikom prosvjetne inspekcije 

6. Odobrenje Zahtjeva za povratak na radno mjesto učiteljice matematike 



 

7. Razno   

a) Davanje suglasnosti na dopunu GPPR-a OŠ Juršići 

b) Obavijest o službenoj bilješci vezano uz tjedna zaduženja učitelja geografije na zamjeni, a 

nastavno na Zapisnik o zatečenom stanju i događajima od 21.4. do 2.5.  

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1.) Zapisnik sa sjednice održane 2.5.2022. u prostoru škole jednoglasno je usvojen. 

Također, zapisnik s elektronske sjednice održane od 9.5. do 10.5.2022. jednoglasno je 

usvojen. 

Ad.2.) Jednoglasno je usvojen prijedlog v. d. ravnateljice da se po natječaju za popunu 

radnog mjesta učitelja/ice razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme zaposli 

učiteljica S.P. 

Ad. 3.) Članica Školskog odbora Jelena Benčić izuzela se iz ove točke dnevnog reda. Kvorum i 

dalje postoji. 

Na objavljeni natječaj za ravnatelja/icu pristigle su dvije prijave. Članovi ŠO otvorili su 

pristigle prijave i konstatirali da obje zadovoljavaju uvjete natječaja i imaju svu potrebnu 

dokumentaciju te se napravila lista s obje kandidatkinje koja će biti dostavljena svim Tijelima 

Škole i u roku od 8 dana sazvat će se sjednice i provest će se glasovanje. 

Ad.4.) Članica Školskog odbora Jelena Benčić nastavila je od ove točke sudjelovati na sjednici 

ŠO. 

 Nakon provedene rasprave o podnesku gđe L.B., ustupljeno u nadležnost od prosvjetne 

inspekcije odlučeno je da će gđa L. B. o istima biti obaviještena pisanim putem. 

Ad. 5.)  Predsjedavateljica je pročitala Zapisnik o nadzoru prosvjetne inspekcije obavljenom   

               26.4.2022. 

Ad.6.) Članovi ŠO jednoglasno su dali odobrenje Zahtjevu za povratak na radno mjesto 

učiteljice matematike gđe L. B. 

 



Ad. 7.) 

 a) V.d. ravnateljice predlaže dopunu  GPPR Škole, da petak 17.6.2022. bude nenastavni dan. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

V. d. ravnateljice predlaže da se nadopuni Razvojni plan škole i u njega ubaci plan 

organizacije produženog boravka kako bi organiziranje produženog boravka bilo moguće do 

početka iduće školske godine. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 

b) V.d. ravnateljice upoznala je prisutne sa Službenom bilješkom vezanom uz tjedna 

zaduženja učitelja geografije na zamjeni, a koja bi postala nadopuna Zapisnika o zatečenom 

stanju i događajima od 21.4. do 2.5. 2022.g. Službena bilješka i prijedlog nadopune 

jednoglasno su prihvaćeni. 

Sjednica je završila u 19:20. 

Zapisničarka: 

Gordana Rupena Stančić 

 

                      Predsjednica ŠO OŠ Juršići: 

   Suzana Šegota 

 


