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OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE 
A. MIHANOVIĆA 6 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-08/19-01/21 
URBROJ: 2113/04-380-22-19-2 
 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 

s 26. sjednice Školskog odbora koja je održana u četvrtak, 11.7.2019. godine s početkom u 19,00 
sati u prostorijama Osnovne škole Oroslavje. 
 

Nazočni članovi/članice:  Vesnica Kantoci 
    Branko Čičko 

Anica Curman   
Vlasta Mrzljak 
Vlatka Mrzljak 
Valerija Vdović 
 

Nenazočni članovi/članice: Melita Peternel – opravdala se 
 

Ostali nazočni:  Sanja Šakoronja, ravnateljica škole 
  Marina Zebec, voditeljica računovodstva 
 
Zapisničarka:  Anica Curman 
 

 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 šest članova (6/7) Školskog odbora te Školski odbor može donositi 
pravovaljane odluke.  
 

Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:  
 
1. Prihvaćanje zapisnika s 25. sjednice Školskog odbora održane 19.6.2019. godine 
 

2. Razmatranje Financijskog izvješća za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine i donošenje 
odluke 

 

3. Izvješće koordinatora o učinkovitosti uključivanja pomoćnika u nastavi u projektu Baltazar 4 za 
školsku godinu 2018./2019. 

 

4.  Izvješće školske knjižničarke o provedenoj reviziji i otpisu knjižne građe u školskoj knjižnici 
sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu knjižne građe („Narodne novine” br. 21/2002.) 

 
 

5.  Razno 
 
 

 Predsjedavajuća sjednici predložila je nadopunu dnevnog reda: 
Iza točke 4. dnevnog reda dodaju se točke: 
-  Razmatranje 3. rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu i donošenje odluke 

-  Razmatranje prijedloga 3. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu i donošenje odluke 

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

razmatran kako slijedi. 
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Ad.1.  Jednoglasno se prihvaća zapisnik s 25. sjednice Školskog odbora održane dana 19.6.2019. godine. 
 

Ad.2.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 
 Donosi se Financijsko izvješće  za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019. godine. 

 
Ad.3. 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. 
 
Ad.4.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu  ODLUKU: 

Prihvaća se Zapisnik o provedenoj o reviziji knjižničnog fonda školske knjižnice i Zapisnik o 

otpisu knjižničnog fonda školske knjižnice. 

 
Ad.5.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Donosi se 3. rebalans Financijskog plana za 2019. godinu. 

 
Ad.6.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 
 Donosi se 3. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu. 

 
 

Predsjedavajuća sjednici zahvalila se na odazivu i zaključila sjednicu. 
 
 
 Sjednica je završena u  19,55 sati. 
 
 
       Zapisničarka:        Predsjednica Školskog odbora: 
              Anica Curman                              Vesnica Kantoci 


