
OSNOVNA ŠKOLA CESTICA 
 
ZAPISNIK br. 23 
 
Sa 23. sjednice Školskog odbora održane dana 16. rujna 2019. godine u 18:00 sati, sjednica završena 
u 19:00 sati. 
 
Prisutni: Dragica Kišić, Tanja Vuzem, Ivana Čorko, Majda Vizjak, Dražen Zebec, Tomislav Lazar, Nikola 
Ščuric  
 
Ostali prisutni: ravnateljica Osnove škole Cestica Nevenka Turščak  
 
Sjednicu je otvorio predsjednik Š.O. Tomislav Lazar, pozdravio je prisutne i predložio slijedeći 
 

DNEVNI  RED: 
 

• Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
• Davanje prethodne suglasnosti  ravnateljici po raspisanom natječaju  
• Razno 

 
Predsjednik Š.O. pita da li tko ima kakav prijedlog dopune dnevnog reda, a kako nije bilo 
dopuna, prijedlog dnevnog reda je dan za izglasavanje. 

  
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad. 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
  
 Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno usvojen.  
 
Ad. 2. Davanje prethodne suglasnosti po raspisanom natječaju za Engleski jezik i Glazbenu kulturu 
 
Ravnateljica obrazlaže kako je povjerenstvo od tri člana ( Dubravka Žigmund, Majda Vizjak, Pavao 
Hudoletnjak) dodijelilo Igoru Pištalek 10 bodova, te njegova molba zadovoljava uvjetima natječaja, 
predlaže da se kao zamjena za porodiljni dopust zaposli Igor Peštalek kao učitelj engleskog jezika. 
Prijedlog je dan na glasanje te je jednoglasno prihvaćen. 
 
Prijedlog ravnateljice Školskom odboru je da za mjesto učitelja glazbene kulture odabere Lucija Kolar, 
dodijeljeno joj je 10 bodova od strane povjerenstva. 
Prijedlog je dan na glasanje te je jednoglasno prihvaćen.  
 
 
Ad. 3. Razno 
 
Gosp. Dražen Zebec postavlja pitanje ravnateljici koliko se djece vozi školskim autobusom, da li svi 
imaju mjesta u školskom autobusu, koliko djece putuje relacijom Cestica  - Veliki Lovrečan, Cestica - 
Gornje Vratno? 
Također, gosp. Dražen Zebec postavlja pitanje vezano na naguravanje ispred školskog autobusa ? 
Gospodin Zebec apelira na osnivača da se pobrine za sigurnost djece, da djeca trebaju biti adekvatno 
zbrinuta na školskom autobusu, da autobus mora biti siguran i tehnički ispravan za djecu, da svako 
dijete treba imati svoje sjedalo te po zakonu mora biti vezano sigurnosnim pojasom. 



Ravnateljica Nevenka Turščak u potpunosti se slaže sa postavljenim pitanjem gosp. Zebeca, također 
napominje da je sigurnost djece na prvom mjestu. 
Ravnateljica ističe kako je 333 učenika na popisu za vožnju školskim autobusom ( 62 Roma). Također 
ravnateljica je reagirala na zahtjev roditelja ( gosp. Ciglar), kontaktirala gosp. Aleksandru Cesar te 
molila za  autobus da sva djeca mogu sjediti. 
Troškove prijevoza  u potpunosti pokriva Županija, ravnateljica apelira na roditelje da djecu pripreme 
na vožnju autobusom, te s djecom razgovaraju kako se treba ponašati u autobusu, za vrijeme vožnje 
te prilikom ulaska u autobus. 
Napominje da je vozač autobusa dužan upozoriti djecu i primiriti ih iz sigurnosnih razloga. 
 
Gosp. Dražen Zebec postavlja pitanje vezano na petak, 13.9.2019. zašto je bio radni dan, a prijašnjih 
godina je bio neradni dan ( Dan Općine). 
Ravnateljica, Nevenka Turščak napominje kako je na masovnom roditeljskom sastanku izglasano da 
će taj dan biti radni kako se ne bi  remetio  nastavni plan škole, te će se taj radni  dan iskoristiti za 
spajanje praznika za  kojeg ćemo biti naknadno  i na vrijeme obaviješteni. 
Gosp. Dražen Zebec napominje kako bi se trebao riješiti dugogodišnji problem vezan za parking škole. 
Ravnateljica Nevenka Turščak ističe kako se taj problem godinama ne može riješiti, roditelji djecu 
dovode u škole pred ulaz, stvore gužvu na parkingu te učitelji nemaju gdje parkirati pa ponekad i 
kasne na nastavu iz tog razloga. 
Gosp. Dražen Zebec daje prijedlog kako će osigurati lanac sa stupovima i lokotom. 
Također moli da mu se dostavi pismenim putem opis i poslovi domara škole. 
 
Gosp. Nikola Ščuric postavlja pitanje vezano na razbijena rasvjetna tijela (žarulje) kod samog ulaska u 
školu. 
Ravnateljica Nevenka Turščak ističe kako je do razbijanja žarulja došlo u petak 13.09.2019. ( Dan 
Općine) 
 
Gosp. Zebec predlaže da Školski odbor donese dva zaključka vezano za sigurnost djece u autobusu 
prilikom prijevoza. 
 
Prijedlog Školskog odbora:  
1. Obavezno sva  djeca moraju sjediti, svatko na svojem sjedalu u školskom autobusu. 
2. Broj djece u autobusu može biti isključivo prema broju sjedala u autobusu, nitko ne smije stajati. 
 
Prijedlog je dan na glasanje te je jednoglasno usvojen. 
 
 
Predsjednik Š.O. zatvara raspravu i sjednicu. 
  
Sjednica završava u 19:00 sati 
 
 
 

Predsjednik ŠO:        Zapisnik sastavila: 
 

Tomislav Lazar        Tanja Vuzem 
 

 




