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OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE 
A. MIHANOVIĆA 6 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-08/19-01/27 
URBROJ: 2113/04-380-22-19-2 
 
 
 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA 
 
 

s 28. sjednice Školskog odbora koja je održana u četvrtak, 3.10.2019. godine s početkom u 18,00 
sati u prostorijama Osnovne škole Oroslavje. 
 

Nazočni članovi/članice:  Vesnica Kantoci 
Branko Čičko 

     Melita Peternel 
Anica Curman   
Valerija Vdović 
Vlasta Mrzljak 
Vlatka Mrzljak   

       
Ostali nazočni: Sanja Šakoronja, ravnateljica škole 
 
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 sedam članova (7/7) Školskog odbora, te Školski odbor može 
donositi pravovaljane odluke.  
 

Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:  
 
1. Prihvaćanje zapisnika s 27. sjednice Školskog odbora održane 30.8.2019. godine 
 

 

2. Razmatranje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. i donošenje odluke 
 

3. Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020. i donošenje 
odluke 

4. Razmatranje kriterija za selekciju djece u redovnom programu osnovne škole za redovito  
primanje prehrane na način na koji se organizira školska prehrana u školskoj godini 2019./2020. u okviru 
projekta Zalogajček 4 i donošenje odluke 

 

5. Donošenje Odluke o imenovanju osobe koja zamjenuje ravnateljicu škole 
 

6. Imenovanje voditelja Školskog sportskog društva za školsku godinu 2019./2020.  
 

7.  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 s 28. sjednice Školskog odbora održane dana 3.10.2019. godine. 
 
Ad.2. Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 
 Donosi se Školski kurikulum za školsku godinu 2019./2020.  
 
Ad.3.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 
 Donosi se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020. 
 
Ad.4.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

1. Obvezni kriterij za selekciju djece u redovnom programu osnovne škole za redovito primanje 
prehrane na način na koji se organizira školska prehrana u školskoj godini 2019./2020. u okviru projekta 
„Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ -Zalogajček 4  je kriterij djeca iz obitelji 
koje su korisnici prava na doplatak za djecu. 

2. Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja. 
 
Ad.5.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 
 1. Krešimir Hamer imenuje se osobom koja zamjenjuje ravnateljicu škole Sanju Šakoronja. 
 2. Osoba iz stavka 1. ove Odluke imenuje se najduže do isteka mandata ravnateljice škole Sanje 
Šakoronja. 
 
Ad.6.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

1.Marinko Banožić, prof. učitelj tjelesne i zdravstvene kulture imenuje se voditeljem Školskog 
sportskog društva ORO. 
 2. Voditelj se imenuje za školsku godinu 2019./2020. 
 
 

Predsjedavajuća sjednici zahvalila se na odazivu i zaključila sjednicu. 
 
 Sjednica je završena u  18,45. 
 
 
 
 
       Zapisničarka:        Predsjednica Školskog odbora: 
             Anica Curman                              Vesnica Kantoci 
 
 


