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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 10. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Bisag 

održane dana 15. rujna 2017. godine s početkom u 16,00 sati. 
 
 

D n e v n i   r e d: 
 
  1. Verifikacija mandata novim članovima Školskog odbora   
  2. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Školskog odbora od 10.07.2017.  

3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora o radu  
     do 60 dana bez raspisivanja natječaja za radno mjesto učiteljice geografije 

                   Izvjestiteljica: Draženka Švelec-Juričić, ravnateljica 
4. Donošenje odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljane skupine za 
    prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnog prijedloga "Osiguravanje  
    školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" 

                  Izvjestitelj: Vlado Derdić, tajnik 
5. Razno 

 
  
Ad.1. Verifikacija mandata novim članovima Školskog odbora 
 
 Predsjednica Školskog odbora izvijestila je članove da su Rješenjem Župana Varaždinske županije od 
11. rujna 2017. razriješeni dosadašnjij članovi Školskog odbora iz reda osnivača Stjepan Krobot, Mihaela 
Martinjak i Dubravka Lepen, a imenovani novi članovi i to: Alen Trglačnik, Drašković 36, Snježana Lendl, 
Drašković 14c i Kristijan Hublin, Breznica 7. 
 Mandat novoimenovanim članovima Školskog odbora iz reda osnivača mandat teče od dana 
donošenja Rješenja, odnosno od 11.09.2017., a traje do kraja mandata cjelokupnog Školskog odbora, 
odnosno do 17.01.2021. godine. 
  
 Ad.2. Usvajanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 10.07.2017.godine 
 
 Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 10.07.2017. usvojen je jednoglasno. 
         
Ad.3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za sklapanje ugovora o radu  
              do 60 dana bez raspisivanja natječaja za radno mjesto učiteljice geografije 
 
ZAKLJUČAK: Jednoglasnom odlukom Školski odbor dao je ravnateljici prethodnu suglasnost za sklapanje 
ugovora o radu bez natječaja sa Monikom Šabijan iz Dropkovca (općina Gornja Rijeka), magistromk 
geografije, na radno mjesto učiteljice geografije, na nepuno radno vrijeme od 15 sati tjednog radnog 
vremena, na određeno vrijeme - do povratka Ane Derdić na rad ili do okončanja natječajnog postupka za 
navedeno radno mjesto, a najkasnije do 30.10.2017. godine. 
 
Ad.4. Donošenje odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljane skupine za 
               prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnog prijedloga "Osiguravanje  
               školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" 
 
 
ZAKLJUČAK: Školski odbor jednoglasno je doniuo Odluku o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljane 
skupine za prijavu na otvoreni poziv na dostavu projektnog prijedloga "Osiguravanje školske prehrane za 
djecu u riziku od siromaštva" 
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Ad.5. Razno 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 

Sjednica Školskog odbora završena je u 17,15 sati. 
 
 
 
 
     ZAPISNIČAR:                      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 
  Vlado Derdić, v.r.       Lidija Klaus, v.r. 

                                                                  
 

  


