
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 

VLADISLAVCI 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 28. sjednice Školskoga odbora održane 8. prosinca 2015. godine s početkom u 11.35 sati 

 

 

                 
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s 27. sjednice Školskoga odbora – predsjednica 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu učitelja 

tjelesni i zdravstvene kulture, na određeno,  nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno – 

ravnateljica 

3. Zamolba za produženjem radnog odnosa učiteljice Zlatice Kapetan - ravnateljica 

4. Pitanja i prijedlozi – predsjednica  

 

Usvojen je dnevni red. 

 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.   

 

Ad 2) Na zahtjev ravnateljice, Školski odbor daje  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 

odnosa s Mariom Oršolićem, mag cin. na poslovima učitelja tjelesne i zdravstvene kulture, na 

određeno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, izbora kandidata prema natječaju ili na 

drugi zakonom propisan način, a najdulje do 60 dana, na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.  

 

Ad 3) Učiteljica matematike i fizike Zlatica Kapetan podnijela je nadnevka 2. prosinca 2015. 

godine zamolbu Školskom odboru i ravnateljici škole za produženje radnog odnosa još 

naredne četiri školske godine tj. do stjecanja radnog staža od 30 godina, a nakon isteka 

školske godine u kojoj je navršila 65 godina života i ima više od 15 godina mirovinskog staža.   

Odgojno-obrazovnim radnicima školskih ustanova po sili Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi kao posebnog propisa koji se primjenjuje u djelatnosti školstva, 

radni odnos prestaje istekom školske godine u kojoj su navršili 65 godina života i 15 godina 

mirovinskog staža bez obzira na mogućnosti nastavka radnika na koje se isključivo 

primjenjuju odredbe Zakona o radu kao općeg propisa radnog prava.   

 

Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju povodom zahtjeva za produženjem radnog 

odnosa učiteljici Zlatici Kapetan za naredne četiri školske godine. Nije donesena odluka 

povodom zahtjeva.     

S obzirom na rezultate glasovanja nije se moglo očitovati na zamolbu. Zamolba će ponovno 

biti na raspravi na narednoj sjednici Školskoga odbora. 

 

Ad 4) Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je završena u 12.25 sati.  

 


