
OSNOVNA ŠKOLA CESTICA 

 

ZAPISNIK 

15. sjednice Školskog odbora održane 29.listopada 2018. u 18 sati 

 

Nazočni: Dragica Kišić, Ivana Čorko, Majda Vizjak, Tanja Vuzem, Tomislav Lazar, Dražen Zebec 

, Nikola Ščuric, ravnateljica škole Nevenka Turščak 

Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora, Tomislav Lazar, pozdravljajući sve prisutne. 

 

Dnevni red: 

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice  

2. Davanje prethodne suglasnosti  ravnateljici po raspisanim natječajima za: 

- učitelja/icu razredne nastave, neodređeno, puno radno vrijeme 

- učitelja/icu Geografije, određeno, zamjena za porodiljski, p.r.v. 

- učitelja/icu Informatike na neodređeno, nepuno radno vrijeme 

- učitelja/icu Engleskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme 

3. Donošenje Odluke o okvirnom kreditu – dozvoljenom prekoračenju po računu         

cash pool-a 

4. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka 

5. Razno 

Prijedloga i dopuna Dnevnog reda nije bilo te je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1.) Gospodin Zebec je imao primjedbu na Zapisnik prošle sjednice, tj. na točku Ad 7.) jer 

nije prenio nezadovoljstvo roditelja Vjeronaukom već učiteljicom Monikom Koren. Nadalje 

iznosi da je  samo navedeno „ Ravnateljica škole daje odgovor“, a ne i njezine riječi da je za 

vjeroučitelje i Vjeronauk nadležan Katehetski ured.                                                                                                              

Nakon primjedbi, Zapisnik je dan na izglasavanje te je jednoglasno usvojen od svih članova 

Školskog odbora. 

Ad 2.) Ravnateljica je izvijestila članove Školskog odbora o svim pristiglim molbama.                             

Za učitelja/icu razredne nastave pristiglo je sedam molbi: Petra Herceg (Donje Jesenje), 

Martina Lapuš (Sveti Ilija), Brankica Čumbelić (Varaždin), Josipa Strniščak (Čakovec), Janja 

Galinec (Varaždin), Lorena Lukaš (Virovitica), Nikolina Lazar (Gornje Vratno). Pročitane su sve 

molbe i sve zadovoljavaju uvjetima natječaja. Ravnateljica je predložila Nikolinu Lazar, koja 



već neko vrijeme radi u OŠ Cestica te ima iskustva. Predsjednik je dao prijedlog na glasanje, 

članovi su ga jednoglasno usvojili. 

Za učitelja/icu Geografije pristigle su tri molbe (stručne): Martina Harjač (Ivanec), Petra 

Mesarić (Nedelišće), Gabrijela Sklepić Vrtarić (Selnica, Međimurje). Sve molbe su pročitane. 

Ravnateljica je predložila Martinu Harjač. Školski odbor je  jednoglasno usvojio prijedlog 

ravnateljice. 

Za učitelja/icu Engleskog jezika stigle su dvije molbe: Ana Pahat (Varaždinske Toplice) i Lana 

Čiček (Ivanec). Nakon čitanja molbi, ravnateljica je objasnila da su u pitanju dva sata u 

1.razredu za što je Škola dobila suglasnost zbog programa eksperimentalne škole Škola za 

život. Ravnateljica ostaje kod odluke da to preraspodjeli učiteljima koji već rade, tj. učiteljici 

koja radi u 1.razredu, a ako će se povećati broj razrednih odjela u slijedećim godinama onda 

će se tražiti učitelja za četiri ili šest sati. Postoji i mogućnost gubitka razrednog odjela ili 

spajanja odjela, a onda se gube dva sata nastave što je problem kod zaduživanja učitelja. 

Školskom odboru je ravnateljica iznijela prijedlog o preraspodjeli unutar škole. Prijedlog 

odluke dan je na glasanje te je jednoglasno usvojen. 

Za učitelja/icu Informatike pristiglo je pet molbi koje su sve redom pročitane: Šteković Ivana ( 

Donja Voća, ne udovoljava uvjetima), Martina Brežni (Ivanec), Darko Martinčić (Ljubešćica), 

Martina Koščak (Varaždin), Petra Vunderl (Cestica). Ravnateljica je predložila Petru Vunderl 

koja odgovara svim uvjetima natječaja. Školski odbor je  jednoglasno usvojio prijedlog 

ravnateljice. 

Ad 3.) Ravnateljica je izvijestila članove Školskog odbora da se zbog potrebe financiranja 

radova u Područnoj školi Lovrečan mora otići u odobreni minus, tj. posuditi novac od 

Županije, koji ona ima na cash pool-u, a Školski odbor o tome mora donijeti suglasnost, kako 

bi škola mogla dobiti novac za plaćanje radova. Prijedlog odluke dan je na glasanje te je 

jednoglasno usvojen od članova Školskog odbora. 

Ad 4.) Svim članovima Školskog odbora putem e-maila proslijeđen je Pravilnik o zaštiti 

osobnih podataka te su ga mogli proučiti. Predsjednik je otvorio raspravu u koju se uključio 

gospodin Zebec te izrazio nezadovoljstvo Pravilnikom, smatra da je pun nedoumica i 

nejasnoća. Ravnateljica naglašava da se Škola mora držati zakona i pravilnika i postupati po 

istima. Roditelji na početku šk. godine potpisuju Privolu i time dozvoljavaju da se objave 

djetetove fotografije kada se u nečemu ističe. Roditelj može ili ne mora potpisati privolu. 

Nakon rasprave predsjednik je dao točku na izglasavanje, šest glasova je bilo za i jedan 

suzdržan. Točka 4 izglasana je većinom glasova. 

Ad 5.) Gospodin Zebec je zahvalio ravnateljici na detaljnoj dokumentaciji o natjecanjima. 

Istaknuo je kako su novčani iznosi/nagrade za djecu i učitelje koji postižu rezultate na 

natjecanjima mali te predlaže da gospodin Lazar kao općinski vijećnik predloži načelniku da 

se povećaju nagrade za djecu i mentore, a i sam će se za to založiti kod načelnika. 

Ravnateljica je naglasila da načelnik uvelike podržava i surađuje sa školom po svim pitanjima, 



što nije situacija po drugim općinama. Nadalje je ravnateljica objasnila kako je učiteljima 

pripremanje djece za natjecanja u zaduženjima (dodatna nastava) te je na taj način i plaćeno.                                                                                                      

Gospodin Zebec postavio je pitanje oko organizacije izleta pošto se roditelji boje velikih 

troškova i izleta van granica R Hrvatske. Ravnateljica je odgovorila da na početku šk. godine 

prije donošenja Kurikula i Godišnjeg plana i programa učitelji održe sastanak na kojem se 

dogovore o izletima te se nastoji napraviti pregled po cijeloj Hrvatskoj od 1. do 8. razreda 

(destinacija ovisi o uzrastu, od bližeg prema daljnjem). Za svaki izlet uvijek je konačna odluka 

roditelja.                                                                                                                                       

Gospodin Lazar izvijestio je da ga je kontaktirala majka jedne učenice i ispričala mu o 

neprimjerenom ponašanju vozača autobusa prema djeci, naročito djevojčicama. Ravnateljica 

je rekla da je upoznata sa situacijom, da je vozač nekorektan i neprofesionalan prema 

djevojčicama, ne ostavlja ih na ugibalištu već ih vozi do kuće. Vozač se najavio na razgovor 

kod ravnateljice na koji je došao vidno ljut i nekorektnog ponašanja, vičući i prijeteći 

ravnateljici.  Rekao je da mu je zasmetalo što mu je dežurna učiteljica dala isprintani 

Vincekov papir s pravima i obvezama vozača autobusa. Nakon tog događaja ravnateljicu je 

nazvao gospodin Miroslav Sever (šef vozača), ona mu je opisala cijelu situaciju, a on će dalje 

vozača pozvati na razgovor. Gospodin Zebec predlaže da Školski odbor zatraži očitovanje 

djece i roditelja, da se tvrtki Vincek d.o.o. uputi dopis i zahtjev za izuzećem dotičnog vozača, 

a djecu ubuduće puštati samo na ugibalištima te da tvrtka napiše dopis što je poduzeto po 

tom pitanju.   

Zaključak Školskog odbora na temelju prikupljenih podataka je da se tvrtki Vincek d.o.o. 

pošalje dopis u kojem se traži od iste izuzeće vozača Z.C. na školskoj liniji Osnovne škole 

Cestica. 

 

Sjednica je završila u 19.20 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                             Predsjednik Školskog odbora: 

Majda Vizjak                                                                                              Tomislav Lazar 

 

 




