AD-I.
Budući da su svi prisutni unaprijed pročitali zapisnik sa 6. sjednice
bilo primjedbi i komentara, zapisnik je jednoglasno usvojen.

Školskog odbora i da nije

AD-2.
Ravnateljica izvještava o pristiglim molbama na raspisani natječaj za radno mjesto kuharice u
Područnoj školi Nova Kapela. Natječaj je raspisan za radno mjesto na određeno vrijeme, kao
zamjena za bolovanje gđe. Mihaele Škrlj ac kojaje zbog komplikacija naglo otišla na čuvanje
trudnoće. Od pristiglih molbi, molba gđice. Tanje-Marije Dončević najviše odgovara uvjetima
natječaja. Gđica. Dončević je kuharica s prethodnim radnim iskustvom te je time zadovoljila
sve uvjete koji su propisani natječajem. Na prijedlog predsjednika Školskog odbora, pristupa
se glasanju.
Odluka o zapošljavanju

donesena je jednoglasno.

Ravnateljica izvještava o molbama pristiglima na natječaj za radno mjesto čistačice u
Područnoj školi Nova Kapela, kao zamjena za bolovanje gđe. Mihaele Škrlj ac. Pristigle su tri
molbe. Budući da je radno mjesto čistačice direktno povezano s radnim mjestom kuharice
(kuharica - 2 sata, a čistačica - 6 sati), u razmatranje je uzeta molba gđice. Tanje-Marije
Dončević koja je jedina poslala molbe za oba natječaja. Smatramo da je ona najbolji izbor za
ovo radno mjesto. Na prijedlog predsjednika Školskog odbora, pristupa se glasanju.

Odluka o zapošljavanju

donesena je jednoglasno.

AD-3.
Ravnateljica izvještava o pristiglim molbama za radno mjesto učitelja engleskog jezika u
nižim razredima Osnovne škole Dubrava, kao zamjena za porodiljni dopust gđe. Mihaele
Jurjević. Pristigle su tri zamolbe. Molba gđe. Martine Fiamengo kojaje učiteljica razredne
nastave s engleskim jezikom kao pojačanim predmetom, najviše odgovara našim potrebama
budući da se nastava izvodi u nižim razredima naše škole, a učiteljica ima i prethodno
iskustvo u radu. Na prijedlog Predsjednika pristupa se glasanju.
Odluka jednoglasno

je usvojena.

AD-4.
Ravnateljica izvještava da su naši učenici bili na 20. Memorijalnom kupu u karateu u
Slavonskom Brodu te su učenici Stela Novak i Antonio Mijacek osvojili 1. mjesto u svojoj
kategoriji.
U petak će se održati natjecanje u krosu u Svetom Martinu pod Okićem te će naši učenici po
prvi puta sudjelovati čemu se jako veselimo i nadamo se dobrim rezultatima. Naši učenici su
sudjelovali na Europskom kupu u streljaštvu u Slavonskom Brodu, juniori su ekipno osvojili
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