OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE
A. MIHANOVIĆA 6
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-08/17-01/07
Urbroj: 2113/04-380-22-17-2

IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 8. sjednice Školskog odbora koja je održana u četvrtak, 06.04.2017. godine s početkom u 19,00
sati u prostorijama Osnovne škole Oroslavje.
Nazočni članovi:

Snježana Sitarić-Knezić
Nada Falatec
Jelena Bratković
Vesna Grabušić
Ivanka Jagečić

- predsjednica
- zamjenica predsjednice
- članica
- članica
- članica

Nenazočni članovi:

Vlasta Mrzljak
Rajka Vočanec

- članica
- članica

Ostali nazočni:

Sanja Šakoronja
Anica Curman

- ravnateljica
- zapisničarka

Snježana Sitarić-Knezić, predsjednica Školskog odbora otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne
članove i konstatirala da je na sjednici nazočno pet članova (5/7) Školskog odbora, te Školski odbor može
donositi pravovaljane odluke.
Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Školskog odbora održane 22.02.2017. godine
2. Razmatranje 1. rebalansa Financijskog plana za 2017. godinu i donošenje odluke
(obrazloženje: računopolagateljica škole Marina Zebec)
3. Izmjena Plana nabave za 2017. godinu i donošenje odluke
(obrazloženje: računopolagateljica škole Marina Zebec)
4. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 114.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11.,
5./12., 16./12, 86./12., 126./12., 94./13., 152./14. i 7./17.) za radno mjesto:
a) učitelja matematike, određeno, nepuno radno vrijeme, 4 sata tjedno, radi izvođenja nastave u kući
- sukladno članku 107. stavak 10. podstavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
5. Razno
Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red isti je jednoglasno prihvaćen i razmatran kako slijedi.
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Ad.1.) Jednoglasno se prihvaća zapisnik sa 7. sjednice Školskog odbora održane dana 22.02.2017. godine.
Ad.2.) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Donosi se 1. rebalans Financijskog plana za 2017. godinu.
Ad.3.)

Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Donosi se 1.izmjena Plan nabave za 2017. godinu.

Ad.4.) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da na radno mjesto učitelja matematike, određeno,
nepuno radno vrijeme, 4 sata ukupno tjedno radi izvođenja nastave u kući za školsku godinu 2016./2017.
prema odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 04.10.2016., (Klasa: 602-02/16-06/00532,
Urbroj: 533-26-16-0002), ali najdulje do 05.06.2017. zaposli Andreju Mustač, magistru inženjerku
geodezije i geoinformatike.
Ad.5.) Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

Sjednica je završena u 20,15 sati.

Zapisničarka:
Anica Curman

Predsjednica Školskog odbora:
Snježana Sitarić-Knezić
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