
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/18-01/04 

URBROJ:2121-21-03-18-02 

 

U Josipovcu Punitovačkom 26.09.2018. 

 

Zapisnik sa 8. sjednice Školskog odbora 

 

  

 Sjednica je održana 26. rujna 2018. godine u prostoru matične škole u Josipovcu Punitovačkom s 

početkom u 18:00 sati. Nazočni su: ravnatelj Darko Ocvirk, Marica Vavra - član Školskog odbora iz reda 

učitelja i stručnih suradnika, Josip Brandis - član Školskog odbora iz reda radnika, Natalija Hmura Rašić - 

predstavnica osnivača, te Mirko Vavra, član Školskog odbora iz reda roditelja. Nisu prisutni:Adela Janocik, 

član Školskog odbora iz reda radnika, te predstavnici osnivača: Ivan Matković i Zdenko Perić. Zapisnik 

sjednice vodi Mišo Kanisek. 

Josip Brandis – zamjenik predsjednice Školskog odbora  predlaže sljedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Josip 

Kozarac, Josipovac Punitovački 

2. Izvješće na kraju školske 2017./2018. godine 

3. Školski kurikulum za školsku 2018./2019. godinu 

4. Godišnji plan i program rada škole za školsku 2018./2019. godinu 

5. Polugodišnji financijski obračun 

6. Razmatranje zamolbi primljenih na raspisane natječaje   

7. Različito 
 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

1.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  je zapisnik sa 7. sjednice    

            Školskog odbora.   Zamjenik predsjednice  Školskog odbora konstatira da nema primjedbi 

            na zapisnik. Školski odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 7. sjednice Školskog odbora.  

2.) Riječ je dobio  ravnatelj škole koji je  izvijestio prisutne o protekloj nastavnoj godini. Ravnatelj 

ukratko obrazlaže Izvješće na kraju školske 2017./2018. godine. Izvještava prisutne da je nastavni 

plan i program u školskoj godini 2017./2018. u potpunosti realiziran. Također je nabrojao radionice i 

događanja te izrazio zadovoljstvo kvalitetom odrađene nastavne godine. Školski odbor jednoglasno 

usvojio  izvješće na kraju školske 2017./2018. godine. 

3.) Riječ je dobio ravnatelj. Ravnatelj je izvijestio  prisutne  sa sadržajem Školskog kurikuluma za 

školsku 2018./2019. godinu kojim su obuhvaćene izborna nastava, dopunska nastava, dodatna 

nastava, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti te programi i projekti. Prijedloga i 

komentara na predloženi Školski kurikulum nije bilo. Na ravnateljev prijedlog Školski odbor 

jednoglasno usvaja Školski kurikulum za 2018./2019. školsku godinu 

4.) Ravnatelj je izvijestio prisutne sa sadržajem Godišnjeg plana i programa rada škole za 2018./2019. 

školsku godinu. Na ravnateljev prijedlog Školski odbor jednoglasno usvaja Godišnji plana i 

programa rada škole za 2018./2019. školsku godinu 

5.) Školski odbor jednoglasno usvojio  financijski obračun naše Škole  za prvih 6 mjeseci 2018. 

  godine.  
6.) - Nakon dobivanja suglasnosti Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za raspisivanje 

natječaja za 1 učitelja (zbog odlaska učitelja u mirovinu) slovačkog jezika, puno radno vrijeme, 

neodređeno vrijeme, 28. kolovoza 2018. Škola je objavila  natječaj za 1 učitelja slovačkog jezika, 

puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme. Na natječaj su se prijavila dva kandidata. Prvi kandidat 

je Boženka Dasović, profesorica slovačkog jezika i književnosti iz Iloka.  

Drugi kandidat je  Ana Kolarik iz Jurjevca Punitovačkog. Ana Kolarik je uz ostale  dokumente 



priložila diplomu da je  učitelj slovačkog jezika prvostupnik -  Sveučilište Kamenskog u Bratislavi, 

te diplomu da je stekla visokoškolsku naobrazbu završetkom studija u magistarskom studijskom 

programu u području studija pedagogije na Sveučilištu Kamenskog u Bratislavi, Filozofskom 

fakultetu. Diplome Ane Kolarik nisu nostricificirane u Republici Hrvatskoj. Budući da samo 

Boženka Dasović ispunjava uvjete natječaja, ravnatelj škole traži prethodnu suglasnost Školskog 

odbora za zapošljavanje Boženke Dasović u radni odnos na radno mjesto učitelja slovačkog jezika, 

na neodređeno vrijeme, 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme. Školski odbor je jednoglasno suglasan 

s ravnateljevim prijedlogom za zapošljavanja Boženke Dasović, te je Boženka Dasović, prof. 

slovačkog jezika, primljena  na radno mjesto učitelja slovačkog jezika na neodređno vrijeme, 40 sati 

ukupno tjedno radno vrijeme. 

- Nakon dobivanja suglasnosti Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za raspisivanje 

natječaja za 1 učitelja razredne nastave, 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme, određeno vrijeme – 

zamjena do povratka na rad s porodnog dopusta učiteljice razredne nastave Dalije Buconjić, 

OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, objavila je 6. rujna 2018. natječaj za 1 učitelja razredne 

nastave, 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme, određeno vrijeme – zamjena – do povratka na rad 

zaposlenice s porodnog dopusta. Na natječaj se prijavilo 18 kandidata i to: Goran Orlić, Ana 

Hadrović, Maja Davidović, rođena Žarković, Ines Kobela, Dijana Juren, Ivona Samardžić, Manuela 

Dudaš, Tihana Eržić, Adela Vuković, Ivana Šarić, Katarina Vuković, Jasmina Beck, Ankica Savić-

Lazić, Anamarija Boban,Tihana Kujek, Kristina Šalinović, Matea Šnalcer i Jelena Čolaković. 

Svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja, sve prijave na natječaj su poslane u roku. Ravnatelj 

škole traži prethodnu suglasnost Školskog odbora za primanje u radni odnos na određeno vrijeme, 

učiteljice razredne nastave Ane Hadrović budući da je Ana Hadrović već radila na zamjenama u 

našoj školi te se dokazala u radu. Školski odbor jednoglasno suglasan s ravnateljevim prijedlogom 

pa je Ana Hadrović primljena na radno mjesto učitelja razredne nastave, 40 sati ukupno tjedno radno 

vrijeme, na određeno vrijeme – zamjena do povratka na rad Dalije Buconjić s porodnog dopusta. 

- Nakon dobivanja suglasnosti Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za raspisivanje 

natječaja za 1 učitelja glazbene kulture, 20 sati ukupno tjedno radno vrijeme, određeno vrijeme – 

zamjena do prestanka mandata ravnatelju škole, OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, 

objavila je 10. rujna 2018. natječaj za 1 učitelja glazbene kulture, 20 sati ukupno tjedno radno 

vrijeme, određeno vrijeme – zamjena do prestanka mandata ravnatelju škole. Na natječaj 

se u propisanom roku prijavilo 4 kandidata, od  kojih  3 ispunjavaju uvjete natječaja i to: Ivona Kir, 

magistra glazbene pedagogije, Ognjen Zdravković, sveučilišni prvostupnik (baccalareus) glazbene 

pedagogije,  Kristina Antić, prof. glazbene kulture. Uvjete natječaja za učitelja glazbene kulture ne 

ispunjava magistra primarnog obrazovanja Karolina Bistrović. Ravnatelj škole traži prethodnu 

suglasnost Školskog odbora za primanje Ivone Kir na radno mjesto učitelja glazbene kulture na 

određeno vrijeme, zamjena do isteka mandata ravnatelja škole. Školski odbor jednoglasno suglasan 

s ravnateljevim prijedlogom te je Ivona Kir  primljena na radno mjesto učitelja glazbene kulture, 20 

sati ukupno tjedno radno vrijeme, zamjena - na određeno vrijeme – do prestanka mandata ravnatelju 

škole. 

- Temeljem uputnice Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika Ureda 

državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i Sindikata hrvatskih učitelja, uz jednoglasnu 

prethodnu suglasnost Školskog odbora, primljena je Ivana Bilać, profesorica hrvatskog jezika,   na 

radno mjesto učitelja hrvatskog jezika, 13 sati ukupno tjedno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2019.  

-  Temeljem uputnice Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika Ureda državne 

uprave u Osječko-baranjskoj županiji i Sindikata hrvatskih učitelja, uz jednoglasnu prethodnu 

suglasnost Školskog odbora, primljena je Kristijana Turalija, profesorica njemačkog jezika i 

književnosti i povijesti, na radno mjesto učitelja njemačkog jezika, 8 sati ukupno tjedno radno 

vrijeme, na određeno vrijeme – do 31. kolovoza 2020. 

7.) Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 

            Sjednica je okončana u 19:30 sati 

 

 

 

Zapisničar:         Zamjenik predsjednice Školskog odbora : 

 

_____________________                                                    _________________________ 

      Mišo Kanisek                                                                      Josip Brandis, mag. educ. art. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


