
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/19-01/09 

URBROJ: 251-665/19-01 

Zagreb, 6. ožujka 2019. godine 

 

ZAPISNIK 

 

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

dana 6. ožujka 2019. godine s početkom u 8:00. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

  1. Vesna Budinski 

  2. Andrea Bosanac 

  3. Mirela Sučević 

  4. Ivana Cindrić 

  5. Ivanka Vanjak 

  6. Ljiljana Klinger 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

      Marin Karin 

 

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 osme sjednice Školskog odbora od 31. siječnja 2019. 

2. Zasnivanje radnih odnosa na temelju natječaja: 

- objavljenih dana 20. veljače 2019. (srijeda) na mrežnim stranicama Škole i oglasnim pločama 

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

radnih mjesta: 

• UČITELJ/ICA ENGLESKOGA JEZIKA 

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

• UČITELJ/ICA MATEMATIKE 

- 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 32 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

3. Zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja: 

- objavljenog dana 21. veljače 2019. (četvrtak) na mrežnim stranicama Škole i oglasnim 

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

popunu radnog mjesta u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao 

potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“ na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI u 

osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i 

integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama. 

-1 izvršitelj, ugovor o radu na određeno, nepuno radno vrijeme, za nastavnu godinu 2018./2019. 

(ali najdulje do 14. lipnja 2019.) 



4. Razno                      
 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Predsjednica Školskog odbora Andrea Bosanac predložila je odgodu verifikacije službenog 

zapisnika osme sjednice Školskog odbora od 31. siječnja 2019. za sljedeću sjednicu Školskog 

odbora iz razloga privremene odsutnosti tajnika Škole. 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

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

zasnivanje radnih odnosa u OŠ Kajzerica za sljedeće djelatnike, sukladno završenim 

natječajnim postupcima za sljedeće kandidate: 

1. TEA BARIĆ ZEČEVIĆ, diplomirani filolog anglist (radno mjesto učitelj/ica engleskog 

jezika) - 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za 

učiteljicu M.S. (sukladno ostvarenom pravu temeljem rješenja HZZO-a), zaposlenu na radnom 

mjestu učiteljice engleskog jezika do povratka djelatnice na rad.  

 

2. IVANA GARIĆ, mag. educ. math.  (radno mjesto učitelj/ica matematike) - 32 sata ukupnog 

tjednog radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za učiteljicu N. Z. (pravo na 

korištenje porodiljnog/rodiljnog dopusta), zaposlenu na radnom mjestu učiteljice matematike 

do povratka djelatnice na rad. 

 

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

6. ožujka 2019. godine je jednoglasno dao prethodne suglasnosti ravnateljici Osnovne škole 

Kajzerica za zasnivanje radnih odnosa sukladno iskazanim zahtjevima ravnateljice Osnovne 

škole Kajzerica. 

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

 

Ad. 3.  

Majda Tometić, ravnateljica Škole, zatražila je prethodnu suglasnost Školskog odbora za 

zasnivanje radnog odnosa u OŠ Kajzerica na temelju završenog natječajnog postupka 

objavljenog dana 21. veljače 2019. (četvrtak) na mrežnim stranicama Škole i oglasnim pločama 

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

radnog mjesta u projektu „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora 

inkluzivnom obrazovanju, faza III“ na poslovima POMOĆNIKA U NASTAVI u osnovnim i 

srednjim školama Grada Zagreba, a s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije 

učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama za sljedeću kandidatkinju: 

 

 

 



1. INES TROBIĆ BARIĆ, SSS (radno mjesto pomoćnika u nastavi) - 25 sati ukupnog tjednog 

radnog vremena na određeno radno vrijeme kao zamjena za M.T. (pravo na korištenje 

porodiljnog/rodiljnog dopusta), zaposlenu na radnom mjestu pomoćnika u nastavi do zaključno 

14. lipnja 2019. učeniku STIPI BARIĆU (5. a razredni odjel). 

 

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

6. ožujka 2019. godine je jednoglasno dao prethodnu suglasnost ravnateljici Osnovne škole 

Kajzerica za zasnivanje radnog odnosa sukladno iskazanom zahtjevu ravnateljice Osnovne 

škole Kajzerica. 

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

  

Ad. 4. 

Točka razno nije otvarana. 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 8:30. 

 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

    Mirela Sučević                                                                        Andrea Bosanac               

 

 

 


