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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Alenka Žužić, prof.  

 

Naziv sastanka: 
42.sjednica Školskog odbora OŠ Malinska – Dubašnica 

 
 
  

1. 
Mjesto: Bogovići Početak: 

 
18:00 

 

Dan i datum: 29. listopada 2019. Završetak: 20:15 

 

2. Prisutni:  
1. Alenka Žužić, predstavnica Učiteljskog vijeća 
2. Đana Krnčević, predstavnica Učiteljskog vijeća 
3. Luka Savin, predstavnik radnika 
4. Mladenka Turk, predstavnica Vijeća roditelja učenika 
5. Stanislava Kauzlarić, predstavnica osnivača 
6. Jelka Pavlović, predstavnica osnivača 
    

    Ljiljana Karabaić, predstavnica Sindikata 
    Nedeljka Turčić, ravnateljica 
    Ivana Jurešić, voditeljica računovodstva 
    Petar Turčić, tajnik  

 

 

3. Odsutni: 1. Ivica Perišić, predstavnik osnivača 
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4. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice održane 6. svibnja 2019. 
godine, 40. sjednice održane 9. kolovoza 2019. godine 
elektronskim putem i 41. sjednice Školskog odbora održane 
elektronskim putem 10. listopada 2019. godine 

2. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga II. Rebalansa proračuna 
za 2019. godinu 

3. Kadrovska problematika: 
 
Rješavanje popunjavanja radnih mjesta po natječaju objavljenom 23. 
rujna 2019. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje i internet stranici Škole te davanje prethodne 
suglasnosti Školskog odbora na prijedlog ravnateljice o zasnivanju 
radnih odnosa u Školi za sljedeća radna mjesta: 

o učitelj/ica matematike (1 izvršitelj/ica) 
o stručni suradnik psiholog (1 izvršitelj/ica) 
o stručni suradnik logoped (1 izvršitelj/ica) 

4. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Pravilnika o kućnom 
redu 

5. Donošenje odluke o zahtjevu profesorice Ljiljane Karabaić – 
Pritužba na kršenje radničkih prava i traženje zaštite istih 

6. Suglasnost Školskog odbora za organizaciju i provedbu 
izvanučioničke nastave: 
a) Izvanučionička nastava viših razreda – Austrija 
b) Višednevna izvanučionička nastava učenika osmih razreda 

7. Nabava opreme za interaktivne učionice 
8. Razno 

 

 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić pozdravila je prisutne i upoznala ih s dnevnim 
redom, upitavši ih da li netko ima primjedbu ili nadopunu vezanu za zapisnike 39., 40. i 41. 
sjednice Školskog odbora, i za dnevni red. Nakon što je utvrđeno da nitko nema primjedbu 
niti nadopunu na zapisnike, članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli odluku o 
verifikaciji zapisnika. Iz dnevnog reda izbačena je 4. točka (Donošenje Odluke o usvajanju 
prijedloga Pravilnika o kućnom redu) te će se o njoj raspravljati na nekoj od sljedećih 
sjednica Školskog odbora.  

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 
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Voditeljica računovodstva ukratko je predstavila članovima Školskog odbora prijedlog II. 

Rebalansa proračuna za 2019. godinu. Materijali su svim članovima Školskog odbora 

dostavljeni uz poziv na sjednicu. Nakon rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su 

donijeli       

                                                          ODLUKU 
 
O usvajanju II. Rebalansa proračuna za 2019. godinu. Odluka stupa na snagu danom 
donošenja. 
 

Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
donijeli ODLUKU o usvajanju II. Rebalansa 
proračuna za 2019. godinu 
 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 
 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora o raspisanom natječaju za radna mjesta 
stručnog suradnika logopeda i psihologa i učitelja matematike. Za radna mjesta stručnog 
suradnika logopeda i psihologa nažalost nije bilo niti jednog prijavljenog kandidata. Za 
radno mjesto učitelja matematike javile su se 2 kandidatkinje koje su ispunjavale formalne 
uvjete natječaja. Obavljeno je pisano testiranje i intervju s kandidatkinjama. Nakon 
obavljenog testiranja prva na rang listi bila je Klara Grlaš.  Ravnateljica je Školskome 
odboru predložila kandidatkinju Klaru Grlaš, te je prijedlog ravnateljice jednoglasno 
usvojen. 
 

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Na prijedlog ravnateljice članovi Školskog 
odbora jednoglasno su dali suglasnost za 
zapošljavanje Klare Grlaš na radno mjesto 
učitelja/ice matematike na neodređeno puno 
radno vrijeme.  

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 

Po donošenju 
odluke 

 

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ova točka dnevnog reda se preskače. 

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 
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Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave 

Profesorica Ljiljana Karabaić obratila se predsjednici Školskog odbora, profesorici Alenki 
Žužić podneskom u kojem ima pritužbu na kršenje radničkih prava i traži zaštitu istih. U 
podnesku profesorica Ljiljana Karabaić se poziva na Pravilnik o radu OŠ Malinska-
Dubašnica, poglavlje zaštita dostojanstva (čl. 62. i 63.) Na samom početku rasprave 
predsjednica Školskog odbora navela je kako je pritužbu profesorice Ljiljane Karabaić 
uvrstila u dnevni red temeljem čl. 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi. Predsjednica ŠO Alenka Žužić pročitala je podnesak profesorice Ljiljane Karabaić te 
je upitala tajnika koji su poslovi asistenata u nastavi. Tajnik je rekao kako se u ovom 
konkretnom slučaju jedino postavlja pitanje da li je asistentima u nastavi zabranjeno ili ne, 
pisati za vrijeme nastave, te da ne može sa sigurnošću reći da je nekim propisom  
asistentima u nastavi zabranjeno pisati za vrijeme nastave.  Profesorica Ljiljana Karabaić 
opisala je situaciju koja joj se dogodila s asistenticom i koja ju je jako povrijedila te je rekla 
kako smatra da asistentica ima veća prava nego ona. Tvrdi kako nitko nema pravo pisati ni 
o čemu na njezinom satu, bez obzira o kakvim bilješkama se radi. Ravnateljica je pročitala 
očitovanje asistentice o navedenom događaju koji se dogodio toga dana na satu TZK. 
Ravnateljica je navela kako je uvijek na raspolaganju svim djelatnicima škole pa tako i 
profesorici Ljiljani Karabaić i kako joj je žao da joj se profesorica nije odmah obratila nakon 
spornog događaja ako smatra da su joj povrijeđena njena prava. Ravnateljica je 
napomenula kako nije na ničijoj strani i kako ona rukovodi školom kako najbolje može. 
Smatra kako je profesorica Karabaić mogla na miran način reći asistentici neka ne zapisuje 
nikakve bilješke, a bilješke koje je asistentica popunjavala ne tiču se ni na koji način 
profesorice Ljiljane Karabaić niti načina na koji ona izvodi nastavu. Bilješke su se odnosile 
na praktični dio nastave koji asistentica obavlja u našoj školi u sklopu Programa 
osposobljavanja za pomoćnike u nastavi kojeg provodi učilište IDEM. Predstavnica Vijeća 
roditelja, gđa Mladenka Turk smatra kako asistentica nije smjela popunjavati obrasce na 
nastavi, a ako je već htjela, onda je to svakako trebala unaprijed najaviti profesorici 
Karabaić. Smatra kako je Škola trebala obavijestiti profesoricu Karabaić ali i sve ostale 
učitelje kako ona odrađuje praktični dio nastave u sklopu Programa osposobljavanja za 
pomoćnike u nastavi te kako je zbog toga dužna ispunjavati određene bilješke. Predstavnik 
radnika, učitelj Luka Savin slaže se kako je došlo do greške u komunikaciji, te da asistentica 
nije primjereno reagirala u toj situaciji. Predstavnica osnivača, gđa. Stanislava Kauzlarić 
kaže kako je i ona znala koji put pisati za vrijeme nastave završni izvještaj kojega je trebala 
svaki mjesec predati UO za odgoj i obrazovanje ali kako nikada nije imala problema niti s 
učiteljicom Karabaić niti s ostalim učiteljima. Učiteljica Đana Krnčević rekla je kako je imala 
4 godine na nastavi asistenticu u nastavi te kako su uvijek vrlo dobro surađivale i kako je 
asistentica za vrijeme njene nastave mogla zapisivati. Opisala je jednu neugodnu situaciju 
koju je imala sa jednom starijom kolegicom u holu škole. Smatra da se situacije kao što je 
ova ne bi nikako smjele rješavati u prisutnosti djece ili na nastavi i da bi sve situacije trebalo 
pokušati riješiti mirnim putem. Predsjednica ŠO smatra da se na budućim sjednicama treba 
bolje upoznati s radom asistenata u nastavi odnosno s poslovima koje asistenti u nastavi 
trebaju/smiju obavljati. Smatra kako je asistentica trebala najaviti profesorici Karabaić da 
će ispunjavati bilješke koje ima i da je škola trebala obavijestiti učitelje o praksi koju 
asistentica u nastavi obavlja, te je u sklopu te prakse dužna ispunjavati i bilješke. 
Ravnateljica je rekla kako su svi asistenti prošli edukaciju i kako bi svi oni trebali znati koje 
su njihove zadaće, također napomenula je kako Škola ne bira asistente nego Županija 
raspisuje natječaj i određuje asistente.  
Predsjednica ŠO predlaže da se na Učiteljskom vijeću upozna učitelje s poslovima 
asistenata u nastavi, odnosno s glavnim zadaćama asistenata. Svi članovi ŠO su se 
jednoglasno složili s prijedlogom predsjednice ŠO. Predsjednica ŠO je napomenula kako 
bi svi ostali poslovi asistenata( npr. popunjavanje bilješki), trebali biti dogovor između 
učitelja i njih samih da ubuduće ne dolazi do ovakvih situacija.   
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Ad 5. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Na Učiteljskom vijeću upoznati će se 
detaljnije učitelje s poslovima pomoćnika u 
nastavi. 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 
 

 

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave 

Učiteljice Marija Iličić i Martina Bambić su podnijele zahtjev za dobivanje suglasnosti 
Školskog odbora za provedbu višednevne nastave. Članovi Školskog odbora su 
jednoglasno dali suglasnost za izvođenje višednevne nastave. Učiteljica Iva Sušanj je 
zatražila suglasnost Školskog odbora za izlet u inozemstvo (izlet je uvršten i u Školski 
kurikulum). Članovi su jednoglasno dali suglasnost za izlet u inozemstvo.  

Ad 6. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Učiteljice Marija Iličić, Martina Bambić i Iva 
Sušanj dobile su suglasnost Školskog odbora 
za provođenje višednevne nastave/izleta u 
inozemstvo. 

  

 

Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica je zatražila suglasnost Školskog odbora za nabavu dvije interaktivne ploče u 
iznosu većem od 20.000,00 kuna. Ravnateljica je rekla kako bi te interaktivne ploče trebale 
biti raspoređene u učionici kemije, biologije i fizike i učionici matematike. Predsjednica ŠO 
predlaže da prema Općini damo prijedlog za nabavkom računala. Smatra da je u učionici 
br. 4, računalo staro više od 10 godina i da ta učionica treba novo računalo. Mladenka Turk 
smatra kako je trebala biti obaviještena prije nego što je prema Općini upućen zahtjev za 
financiranjem interaktivnih ploča. Kaže kako je bila neugodno iznenađena kada se na 
dnevnom redu Općinskog vijeća pojavio prijedlog za financiranje interaktivnih ploča, a ona 
kao članica Školskog odbora nije imala saznanja o tome. Predsjednica ŠO složila se je s 
Mladenkom Turk i rekla kako bi ubuduće trebalo upoznati članove Školskog odbora s 
nabavom opreme veće vrijednosti koje se planiraju naručiti. Nakon rasprave svi članovi 
Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za nabavkom interaktivnih ploča.  

Ad 7. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Svi članovi Školskog odbora jednoglasno su 
dali suglasnost za nabavkom interaktivnih 
ploča. 

Ravnateljica 
Nedeljka Turčić, 

prof. 
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Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave 

Članovi Školskog odbora raspravljali su općenito o stanju u školstvu. 

Ad 8. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Petar Turčić, tajnik škole  

 

KLASA: 003-08/19-01/01 

URBROJ: 2142/05-55-19-07 
 

OB-00-004 

 
 

 


