
 1

OSNOVNA ŠKOLA 
PAVAO BELAS 
BRDOVEC 
KLASA: 003-05/19-01/1 
URBROJ: 238/03-129-19-5 
Brdovec, 30. svibnja 2019. 
 

ZAKLJUČCI 

 
sa 23. sjednice Školskog odbora održane dana 30. svibnja 2019. godine u 18 sati u 

prostorijama Osnovne škole „Pavao Belas“ u Brdovcu. 
 
Sjednici su nazočni: 

1. Ivanka Tomić 
2. Josip Kišić 
3. Jelena Tarcaj 
4. Jasna Stiperski 
5. Marija Kukić 
6. Katarina Tomas Bakula 
7. Zoran Gumbas 
 
 
Snježana Smrkulj, tajnica 
 

 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice Školskog odbora 
2. Otvaranje i razmatranje ponude kandidata na natječaj za ravnatelja Škole i utvrđivanje 

liste kandidata za izbor ravnatelja 
3. Donošenje Odluka o korištenju školskog prostora i prostora školske sportske dvorane za 

školsku godinu 2019./2020. - predlaže ravnatelja 
4. Donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi “Pavao Belas” 

– predlaže ravnatelj 
5. Razno 

 
 
 
AD-1 

Zapisnik 22. Sjednice Školskog odbora usvojen je sa šest glasova za i jednim glasom suzdržanim, 
obzirom da gospodin Zoran Gumbas nije nazočio 22. sjednici Školskog odbora.  
 

AD-2 
ZAKLJUČAK: 
Članovi Školskog odbora jednoglasno utvrđuju da je zaprimljena jedna ponuda na natječaj za 
ravnatelja škole. Ponuda je dostavljena u propisanom roku, dostavljena je dokumentacija koja je 
navedena u natječaju, kandidat ispunjava nužne uvjete za ravnatelja i kandidat je dostavio dokaz o 
dodatnim kompetencijama. 
Nakon utvrđivanja ukupnog rezultata ostvarenog na vrednovanju školski odbor jednoglasno utvrđuje 
da je Andrej Peklić kandidat za listu kandidata za izbor ravnatelja. 
 
Predsjednica Školskog odbora poziva na sjednicu ravnatelja Andreja Peklića koji dolazi na sjednicu u 
18,20 sati.  
 
AD-3 
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ZAKLJUČAK: 
Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o korištenju školskog prostora školske godine 2019./2020. 
 
ZAKLJUČAK: 
Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o korištenju prostora školske sportske dvorane školske 
godine 2019./2020. 
 
AD-4 

ZAKLJUČAK: 
Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj 
školi „Pavao Belas“. 
 
AD-5 
ZAKLJUČAK: 
Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za održavanje humanitarnog koncerta u dvorani škole dana 
11.6.2019. 
 
Predsjednica Školskog odbora Ivanka Tomić zaključuje sjednicu u 18,55 sati. 
 
 
Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora: 
Snježana Smrkulj      Ivanka Tomić 
 
 


