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OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE 

A. MIHANOVIĆA 6 

ŠKOLSKI ODBOR 

KLASA: 003-08/18-01/16 

URBROJ: 2113/04-380-22-18-2 

 

 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA 

 

s 14. sjednice Školskog odbora koja je održana u četvrtak, 10.07.2018. godine s početkom u 18,00 

sati u prostorijama Osnovne škole Oroslavje. 

 

Nazočni članovi/članice:  Vesnica Kantoci 

    Branko Čičko 

    Valerija Vdović 

Vlasta Mrzljak 

 

Nenazočni članovi/članice:  Melita Peternel 

Anica Curman   

Vlatka Mrzljak 

 

Ostali nazočni: Sanja Šakoronja, ravnateljica škole, Blaženka Babić, sindikalna povjerenica 

 

Zapisničarka: Valerija Vdović 

  

 Sjednicom predsjedava predsjednica Školskog odbora Vesnica Kantoci. 

  

Vesnica Kantoci, predsjednica Školskog odbora, otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne članove i 

konstatirala da je na sjednici nazočno sedam članova (4/7) Školskog odbora, te Školski odbor može 

donositi pravovaljane odluke.  

 

Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:  
 

1. Prihvaćanje zapisnika s 13. sjednice Školskog odbora održane 1.6.2018. godine 
 

2. Razmatranje 1. rebalansa financijskog plana za 2018. godinu i donošenje odluke 
 

3. Razmatranje Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine i donošenje 

odluke 
 

 4. Razmatrnje prijedloga Kućnog reda i donošenje odluke 
  

5. Prethodna suglasnost Školskog odbora radi donošenja odluke o poslovno uvjetovanom otkazu 

ugovora o radu na poslovima učitelja njemačkog jezika i učitelja razredne nastave sukladno Odluci o  

organizacijskom višku radnika u školskoj godini 2018./2019. 
 

6. Donošenje Odluku o davanju školskog stana u najam  
 

7. Donošenje Odluke o cijeni najma školskog stana 
 

8. Suglasnost Školskog odbora za objavu natječaja za prodaju motorne kosilice MTD GOLD 

SP53MHW. 
 

9. Izvješće koordinatora o učinkovitosti uključivanja pomoćnika u nastavi u projektu Baltazar 4 
 

 10.  Razno. 
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 Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red i njegovu nadopunu, isti je jednoglasno prihvaćen i 

razmatran kako slijedi. 

Ad.1.  Jednoglasno se prihvaća zapisnik s 13. sjednice Školskog odbora održane dana 1.6.2018. godine. 

 

Ad.2.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Donosi se 1. rebalans Financijskog plana za 2018. godinu. 

 

Ad. 3.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

 Donosi se Financijsko izvješće  za razdoblje od 1.1.2018. do 30.6.2018. godine. 

 

Ad. 4.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Donosi se Kućni red. 

 

Ad.5. 

a) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da u školskoj godini 2018./2019. radnici Marti 

Klarić na poslovima učitelja njemačkog jezika otkaže ugovor o radu – redoviti otkaz ugovora o radu 

sklopljen na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno zbog organizacijskih razloga. 

 

b) Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole da u školskoj godini 2018./2019. radnici Moniki 

Čretni na poslovima učitelja razredne nastave otkaže ugovor o radu – redoviti otkaz ugovora o radu 

sklopljen na određeno, puno radno vrijeme zbog organizacijskih razloga. 

 

Ad.6. Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU:: 

Daje se u najam školski stan u prizemlju stambene zgrade u Krušljevom Selu 110 A veličine 62,29 

m² stambenog prostora. 

 

Ad.7.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Početna cijene najma školskog stana u prizemlju stambene zgrade u Krušljevom Selu 110A  iznosi 

300 kn. 

 

Ad.8.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Daje se prethodna suglasnost za objavu natječaja za prodaju motorne kosilice MTD GOLD 

SP53MHW. 

  

Ad. 9. Ravnateljica škole upoznala je nazočne članove s Izvješćem koordinatora o učinkovitosti 

uključivanja pomoćnika u nastavi u projektu „Baltazar 4“ vezanom uz osiguranje pomoćnika u nastavi 

učenicima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. 

 

Izvješće koordinatora o učinkovitosti uključivanja pomoćnika u nastavi u projektu Baltazar 4 je 

prihvaćeno. 

  

 Sjednica je završena u  19,30 sati. 

 

 

 

       Zapisničarka:        Predsjednica Školskog odbora: 

             Valerija Vdović                              Vesnica Kantoci 

 


