
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI LESKOVAC 
Pilinka 2, Hrvatski Leskovac 
 
KLASA: 003-06-01/20-08/01 
URBROJ: 251-724-01-20-2 
Hrvatski Leskovac, 11.12.2020.   
 

ZAKLJUČCI 
SA ŠESNAESTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE 11.12.2020.  

putem Internet aplikacije ZOOM 
 
Početak sjednice: 7,00 sati 
Zapisnik vodi Ivona Forgač, tajnica OŠ Hrvatski Leskovac 
 
Prisutni članovi Školskog odbora: 
Renata Ivoš-Krajina, predstavnica Učiteljskog vijeća OŠ Hrvatski Leskovac 
Dženeta Hodžić Bećirović, predstavnica Učiteljskog vijeća OŠ Hrvatski Leskovac 
Marijan Batur, predstavnik Radničkog vijeća OŠ Hrvatski Leskovac 
Dijana Matić, predstavnica Osnivača 
Katarina Rajković, predstavnica Osnivača 
Ivana Crnković, predstavnica Osnivača 
 
Odsutni članovi Školskog odbora: 
Ivan Jurković, predstavnik roditelja OŠ Hrvatski Leskovac 
 
Ostali nazočni bez prava odlučivanja: 
Dubravka Ljubičić, ravnateljica školske ustanove OŠ Hrvatski Leskovac 
 
Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju dnevni red sljedećeg sadržaja: 
1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice 
2. Donošenje Poslovnika o radu školskog sportskog društva ''Lesko'' i Odluke o imenovanju 
voditelja/ice školskog sportskog društva ''Lesko'' 
3. Donošenje Pravilnika o radu knjižnice OŠ Hrvatski Leskovac 
4. Suglasnost za zapošljavanje na radnim mjestima: 
- Stručni suradnik-edukator rehabilitator, pripravnik:  
   1. na određeno puno radno vrijeme 
- Učitelj/ica matematike:  
   1. na određeno nepuno radno vrijeme (9 sati tjedno-zamjena za roditeljski dopust) 
- Učitelj/ica informatike:  
   1. na neodređeno nepuno radno vrijeme (38 sati tjedno) 
- Učitelj/ica fizike:  
   1. na određeno nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno, zamjena za roditeljski dopust) 
- Učitelj/ica tehničke kulture:  
   1. na neodređeno nepuno radno vrijeme (13 sati tjedno) 
- Učitelj/ica engleskog jezika:  
   1. na određeno nepuno radno vrijeme (29 sati tjedno, zamjena za roditeljski dopust) 
- Učitelj/ica hrvatskog jezika:  
   1. na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) i 
   2. na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust)  
- Učiteljica razredne nastave u produženom boravku:  
   1. na neodređeno puno radno vrijeme. 
5. Razno 
 
 



 
Ad 1. Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju zapisnik sa 15. sjednice. 
 
Ad 2. i Ad 3. Školski odbor ne daje suglasnost za donošenje predloženih internih akata i 
traži izmjenu/dopunu istih u skladu s danim prijedlozima. 
 
Ad 4. Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost za zapošljavanje sljedećih 
kandidat-a/kinja na sljedećim radnim mjestima: 

- stručna suradnica- edukatorica rehabilitatorica: Hana Šavel  
- učitelj matematike: Berislav Jandrić 
- učiteljica informatike: Petra Mrvić 
- učiteljica fizike: Dina Dimić 
- učiteljica tehničke kulture: Tina Petrina 
- učiteljica engleskog jezika: Kristina Grgurić 
- učiteljica hrvatskog jezika: Katarina Duvnjak (neodređeno radno vrijeme) i 

Mihaela Žugec (određeno radno vrijeme, zamjena roditeljski) i 
- učiteljica razredne nastave u produženom boravku: Antonija Josipović. 

 
Ad 3. Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Odluku o izmjenama i dopunama 
Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 
 
 
Predsjednica zaključuje sjednicu u 7,07 sati. 


