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ZAKLJUČCI 

6. sjednice  

Školskog odbora Osnovne škole Antuna Mihanovića 

održane dana 01.09.2021. godine u 17,30 sati 

putem Zoom aplikacije 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: 

1. Renata Gredelj – iz reda radnika/Skup radnika 

2. Ivana Žigman – iz reda Učiteljskog vijeća 

3. Mirjana Džambo Šporec – iz reda Učiteljskog vijeća 

4. Andreja Livnjak Popović – iz reda Vijeća roditelja 

 

Ostali prisutni:  

1. Beatrica Šurbek, ravnateljica 

Sjednica je započela u 17.35 minuta. 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Renata Gredelj i predložila sljedeći Dnevni 

red: 

DNEVNI RED 

1. Verifikacija Zapisnika 5. sjednice Školskog odbora  

2. Prelazak na dvosmjenski rad u šk. god. 2021./2022.; upute HZJZ 

3. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za nastavnu godinu 2021./2022. 

4. Razno  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju predloženi Dnevni red. 

 

Ad.1.) 

 Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda,  Verifikacija zapisnika. 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći 

 

Zaključak 

Zapisnik 5. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2.) 

 Predsjednica Školskog odbora Renata Gredelj dala je riječ ravnateljici Beatrici Šurbek, kako 

bi upoznala članove Školskog odbora s drugom točkom dnevnog reda, Prelazak na dvosmjenski 
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rad u šk. god. 2021./2022.; upute HZJZ 

 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći 

 

Zaključak 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnateljice Beatrice Šurbek da se 

nastava u školskoj godini 2021./2022. organizira dvosmjenski prema Uputama za 

sprečavanje pandemije uzrokovane Covid -19 virusom i Modelima i preporukama za 

suzbijanje pandemije uzrokovane Covid – 19 virusom, Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta i Ministarstva zdravstva. 

 

Zaključak 

Članovi školskog odbora zaključili su jednoglasno da se od roditelja neće tražiti Covid 

potvrde za ulazak u Školu. 

 

Ad.3.) 

Predsjednica Školskog odbora Renata Gredelj dala je riječ ravnateljici Beatrici Šurbek, kako 

bi upoznala članove Školskog odbora s trećom točkom dnevnog reda, Zapošljavanje 

pomoćnika u nastavi za nastavnu godinu 2021./2022. 

 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći 

 

Zaključak 

Članovi Školskog odbora upoznati su: 

  

 načinom financiranja pomoćnika u nastavi 

 da je u sprpnju objavljen Javni poziv za pomoćnike u nastavi za nastavnu godinu 

2021./2022. 

 da je temeljem Javnog poziva zaposleno pet pomoćnika u nastavi 

 da je u kolovozu ponovno raspisan Javni natječaj te da je temeljem istoga 

zaposlen jedan pomoćnik u nastavi 

 

Ad.4.) 

Predsjednica prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, Razno. 

Ravnateljica informira članove Školskog odbora: 

  da je Gradski ured dostavio  dovoljno dezinfekcijskih sredstava i tekućeg sapuna, ali i 

dalje je problem s nedostatkom ubrusa i toaletnog papira i tražit će se pomoć roditelja, 

napomenula je ravnateljica. 

 Pristiglo je šest ponuda za osiguranje učenika u slučaju bolesti ili povreda, ali članovi 

Školskog odbora ih nisu dobili na uvid, te je dogovoreno da će se naknadno odabrati 

najpovoljnija ponuda nakon što se one prouče 

 

Članica ŠO Ivana Žigman zamolila je ravnateljicu da se opetovano i uporno traži 

zapošljavanje spremačica na upražnjena radna mjesta. Na upit može li se na 60 dana zaposliti 

spremačica bez raspisivanja natječaja.  

 

Ravnateljica Beatrica Šurbek pojasnila je da je moguće zapošljavanje na određeno, bez 

raspisivanja natječaja do 60 dana za administrativno i tehničko osoblje u slučaju zamjene 

zbog bolovanja, porodiljnog dopusta, ali ne i za njihova upražnjena radna mjesta (odlazak u 

mirovinu), za razliku od upražnjenih radnih mjesta učitelja gdje možemo zaposliti djelatnika 

bez raspisivanje natječaja do 60 dana i predhodne suglasnosti MZOS i Gradskog ureda. 

 

.  

 



Sjednica je zaključena u 18:40 sati uz napomenu da je tijekom sjednice bio kraći prekid u 

vezi.  

 

              Zapisničar:                                   Predsjednik Školskog odbora: 

 _______________________         _________________________           

           Ivana Žigman, prof.                                                                  Renata Gredelj 


