
 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/20-01/07 

URBROJ:2121-21-03-20-02 

 

U Josipovcu Punitovačkom, 9. srpnja 2020. 

 

 

Zapisnik sa 23. sjednice Školskog odbora 

 

 

 Sjednica je održana od 7. srpnja do 8. srpnja  2020. godine elektronskim putem.  

Svi članovi Školskog odbora zaprimili su elektronske poruke, a svoje odgovore poslalo je šest 

članova Školskog odbora, sjednica je imala kvorum i mogle su se donositi pravovaljane odluke. 

Sljedeći članovi Školskog odbora su sudjelovali na sjednici i poslali svoje odgovore elektronskom 

poštom: 

 

1. Adela Janocik - predsjednica Školskog odbora - član iz reda učitelja i stručnih suradnika 

2. Marica Vavra - član iz reda učitelja i stručnih suradnika 

3. Josip Brandis - član iz reda radnika 

4. Natalija Hmura Rašić – predstavnik osnivača 

5. Zdenko Perić – predstavnik osnivača 

6. Mirko Vavra – predstavnik roditeljskog vijeća 

 

Zapisnik sjednice, nakon primljenih elektronskih poruka, pripremio je tajnik škole Antonio Jurkić 

 

Predsjednica Školskog odbora putem maila poslala je pozivnicu i predložila sljedeći 

dnevni red: 

Dnevni red 

 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Školskog odbora. 

2. Usvajanje izvješća Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za 

učitelja/icu razredne nastave i davanje suglasnosti  o zapošljavanju najbolje rangirane 

kandidatkinje Ane Hadrović.  

3. Usvajanje izvješća Povjerenstva za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za 

učitelja/icu geografije i davanje suglasnosti  o zapošljavanju najbolje rangirane kandidatkinje 

Ivane Buljubašić 

 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

AD.1 



U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen je zapisnik sa 22. sjednice Školskog 

odbora. Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju zapisnik sa 22. sjednice Školskog odbora. 

 

 

AD. 2 

U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljeno je izvješće Povjerenstva za vrednovanje 

kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu razredne nastave kao i prijedlog ravnatelja da se na 

radno mjesto učiteljice razredne nastave zaposli najbolje rangirana kandidatkinja Ana Hadrović. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnatelja o zapošljavanju Ane 

Hadrović na radno mjesto učiteljice razredne nastave. 

 

AD. 3  

U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljeno je izvješće Povjerenstva za vrednovanje 

kandidata prijavljenih na natječaj za učitelja/icu geografije i prijedlog ravnatelja da se na radno 

mjesto učiteljice geografije zaposli najbolje rangirana kandidatkinja Ivana Buljubašić. Članovi 

Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnatelja o zapošljavanju Ivane Buljubašić na 

radno mjesto učiteljice geografije. 

 

AD. 4 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

  

  Prilog ovom zapisniku su pisane elektroničke poruke koje su slali članovi Školskog odbora. 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

       Zapisničar:                                       Predsjednica Školskog odbora : 

 

     _____________________                                                    _________________________ 

      Antonio Jurkić, mag.iur                                                             Adela Janocik, prof. 

 


