
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/18-01/06 

URBROJ: 251-665/18-01 

Zagreb, 30. studenoga 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

6. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, Zagreb, održane 

dana 29. studenoga 2018. godine s početkom u 08:00 sati. 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

  1. Vesna Budinski 

  2. Andrea Bosanac 

  3. Mirela Sučević 

  4. Ivana Cindrić 

  5. Ivanka Vanjak 

  6. Marin Karin 

  7. Ljiljana Klinger 

    

Odsutnih članova Školskog odbora nije bilo. 

 

Pored članova prisutna je: 

    - Majda Tometić, ravnateljica OŠ Kajzerica 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Andrea Bosanac, utvrdila da postoji kvorum 

i predložila sljedeći dnevni red kako slijedi: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika pete sjednice Školskog odbora od 19. studenoga 2018. 
 

2.  Zasnivanje radnih odnosa na temelju natječaja: 

 - objavljenih dana 15. studenoga 2018. (četvrtak) na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole za popunu radnih 

mjesta: 

• UČITELJ/ICA INFORMATIKE  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog    

 vremena 

• UČITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA  

- 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog    

vremena 

  -  objavljenog dana 6. studenoga 2018. (utorak) na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole 

Kajzerica u sklopu mjere “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj 

Hrvatski zavod za zapošljavanje, a korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja, za popunu radnog mjesta: 



• PSIHOLOG ILI STRUČNJAK EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA 

(SOCIJALNI PEDAGOG) - za stjecanje prvog radnog iskustva  

 - 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno (40 sati) radno vrijeme u trajanju od 12 

mjeseci 

  - objavljenih dana 15. listopada 2018. (ponedjeljak) na mrežnim stranicama i oglasnim 

pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole 

vezano uz prijem kandidata na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa: 

•  STRUČNI SURADNIK/ICA - PEDAGOG/ICA  

 - 1 izvršitelj/ica na određeno puno (40 sati) radno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci 

• UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE  

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno (40 sati) radno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci 

3. Razno 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Na zapisnik 5. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

Majda Tometić, ravnateljica Škole, zatražila je prethodne suglasnosti Školskog odbora za 

zasnivanje radnih odnosa u OŠ Kajzerica za sljedeće djelatnike i pripravnike na stručnim 

osposobljavanjima, sukladno završenim natječajnim postupcima: 

1. ANA MATEKOVIĆ (radno mjesto učitelj/ica informatike) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu Martinu Stanišić, na 

radnom mjestu učiteljice informatike do povratka djelatnice na rad.  

 

2. KATARINA BREBER (radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika) - 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu Davorku Ljevar, na 

radnom mjestu učiteljice hrvatskog jezika do povratka djelatnice na rad. 

 

3. MIRNA KERESTEŠ (radno mjesto stručnog suradnika psihologa kroz mjeru “Stjecanje 

prvog radnog iskustva/pripravništva“) 

 - 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme na radnom mjestu 

stručnog suradnika psihologa. Pripravnica će započeti s obavljanjem pripravničke prakse dana 

29. studenoga 2018. Predmetni ugovor prestaje dana 28. studenoga 2019. 

 

4. PAULA HOLJEVIĆ (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - 40 

sati ukupnog tjednog radnog vremena)   

Imenovana polaznica će obavljati poslove na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga uz 

mentora, gđu Mirelu Sučević, stručnu suradnicu savjetnicu. 

 

5. KRISTINA MILAJ (radno mjesto učitelj/ica njemačkog jezika- 40 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena)   

Imenovana polaznica će obavljati poslove na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga uz 

mentora, gđu Silviju Jurković, učiteljicu savjetnicu. 



 

 

Školski odbor Osnovne škole Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, na sjednici održanoj dana 

29. studenoga 2018. godine je jednoglasno dao prethodne suglasnosti ravnateljici Osnovne 

škole Kajzerica za zasnivanje radnih odnosa i stručnih osposobljavanja sukladno iskazanim 

zahtjevima ravnateljice Osnovne škole Kajzerica.  

Za ovu odluku glasovalo je šest (6) članova Školskog odbora. 

 

Ad. 3. 

Točka razno nije otvarana. 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 08:25 sati. 

 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

      Marin Karin                                                                         Andrea Bosanac          

 

 

 


