
OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Zagreb, Đačka 5 

OIB: 13465678686 

tel: 01/ 6261-050 

e mail: ured@os-odra-zg.skole.hr  
 

 

KLASA: 021-02/19-01/01 

URBROJ: 251-176-20-28 

Zagreb, 17.9.2020. 

 

ZAPISNIK 

 38. sjednice Školskog odbora održane 17.09.2020.  

 

Početak sjednice: 19,00 

Prisutni članovi Školskog odbora:  Višnja Dianežević, Ivana Kujundžić, Marija Dianežević, Iva 

Petrović, Antonija Hačić 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: Zvonimir Bulić i Nives Gabrić 

Sjednici je prisutan ravnatelj Vatroslav Gabrić i tajnica Monika Sakoman, zapisničar.  

 

Sjednicu otvara predsjednica Ivana Kujundžić, prof., pozdravlja prisutne, konstatira kvorum 

(prisutno 5 od ukupno 7 članova) i za raspravu predlaže dnevni red iz poziva  

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika 37. sjednice Školskog odbora održane 24. srpnja 2020. 

2. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2020.  

3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za redovni godišnji otpis knjižnične građe. 

4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole i Kurikuluma za školsku godinu 

2019./2020. 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (5 glasova „za“) te se prelazi na raspravu po 

pojedinim točkama.  

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 37. sjednice Školskog odbora održane 24. srpnja 2020. 

Predsjednica Školskog odbora pita prisutne jesu li pročitali zapisnik i slažu li se s njegovim 

usvajanjem. Primjedbi nije bilo i predsjednica daje prijedlog na glasovanje.  

 

ZAKLJUČAK: Zapisnik 37. sjednice Školskog odbora održane 24. srpnja 2020. usvojen je 

jednoglasno. 

 

Ad. 2.   Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2020. 

Predsjednica daje riječ računovođi. Računovođa daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda.  

 

Nakon provedene rasprave predsjednica daje prijedlog na glasovanje. Prisutni su dizanjem ruku 

dali suglasnost.  

 

Ad. 3.  Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za redovni godišnji otpis knjižnične 

građe. 

 

Predsjednica daje riječ tajnici. Tajnica daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda.  
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Na temelju čl. 46. Zakona o knjižnicama (NN 105/97), čl. 5 Pravilnika o reviziji i otpisu 

knjižnične građe (NN 21/02), čl. 22. Statuta škole i Pravilnika o radu školske knjižnice Školski 

odbor OŠ Odra donosi  jednoglasno Odluku: 

Za članove Povjerenstva imenuju se: 

1. Julija Dujić, dipl. knjiž. 

2. Ivana Kujundžić, prof. 

3. Marina Majetić, prof. 

 

Ad 4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole i Kurikuluma za školsku 

godinu 2019./2020. 

 

Ravnatelj daje prijedlog na usvajanje. Školski odbor jednoglasno donosi Odluku: 

Usvaja se jednoglasno Izvješće o realizaciji GPIPRŠ i Kurikuluma 2019./2020.  

 

Ad. 5.  Pitanja i prijedlozi  

 

Carnet će nam donirati tablete za učenike. Ravnatelj navodi kako nema novih informacija o 

dvorani , ročište će biti u  11. mjesecu. Ravnatelj je istaknuo da je završio Erasmus projekt KA1 

aktivnosti te je završno izvješće bodovano s 96/100 bodova. Projekt KA2 Becoming citizen u 

kojem smo koordinatori, a pisale su ga učiteljice pod vodstvom Ane Serenčeš prošao je natječaj. 

Teško je planirati novu školsku godinu obzirom na situaciju te smo usmjereni prema redovnoj 

nastavi, a  otkazali smo izvanučioničku nastavu. Pokušat ćemo dio izvanučioničke nastave 

organizirati u svibnju ili lipnju. 

Promijenjen je raspored sati, učenici ulaze u prostor škole u različito vrijeme, učenici viših 

razreda, kao i učitelji obvezni su nositi zaštitne maske.   

 

Ravnatelj navodi  promjene u radnim odnosima. 

 

Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 19,40 sati. 

Zapisnik završava na trećoj (3) stranici.  

 

ZAPISNIČAR :     PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

 

________________     ____________________________ 

Monika Sakoman     Ivana Kujundžić, prof. 


