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OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Sjedište: Đačka 5, 10020 Zagreb 

KLASA: 021-02/19-01/01 

URBROJ: 251-176-19-12 

Zagreb, 4.7.2019. 

 

ZAPISNIK 

 

 31. sjednice Školskog odbora održane 4.7.2019.  

 

Početak sjednice: 18,30 

Prisutni članovi Školskog odbora:  Nives Gabrić, Višnja Dianežević, Ivana Kujundžić, Zvonimir 

Bulić,  Marija Dianežević, Antonija Hačić, 

Odsutni članovi Školskog odbora: Iva Petrović 

 

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

6 od ukupno 7 članova) i za raspravu predlaže dnevni red  

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika 30. sjednice Školskog odbora održane 12.6.2019.  

2. Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju šk. godine 2018./2019. 

3. Izvješće o realizaciji GPIPRŠ i Kurikuluma 2018./2019. 

4. Dopuna Plana nabave za 2019. godinu 

5. Radni odnosi (prestanak radnog odnosa – Sunić, Zobić) 

6. Pitanja i prijedlozi 

 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (6 glasova „za“) te se prelazi na raspravu po pojedinim 

točkama.  

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 30. sjednice Školskog odbora održane 12.6.2019. 

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 30. sjednice Školskog odbora održane 12.6.2019. usvojen je 

jednoglasno. 

 

Ad. 2.   Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju šk. godine 2018./2019. 

 

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda. 

Ravnatelj pomoću powerpoint prezentacije pokazuje uspjeh učenika na kraju školske godine.  

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

Usvaja se Analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju šk. godine 2018./2019. 
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Ad. 3.   Izvješće o realizaciji GPIPRŠ i Kurikuluma 2018./2019. 

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda. 

Izvješće čini sastavni dio zapisnika. Ravnatelj daje prijedlog na usvajanje. Školski odbor jednoglasno 

donosi Odluku: 

Usvaja se Izvješće o realizaciji GPIPRŠ i Kurikuluma 2018./2019. 

 

 Ad. 4.   Dopuna Plana nabave za 2019. godinu 

Predsjednica daje riječ tajnici. Tajnica daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda. Prilikom 

donošenja Plana nabave nismo mogli planirati nabavu udžbenika.  Članak 14. Zakona o udžbenicima 

NN 116/2018  propisuje :(1) Sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju se 

u državnom proračunu. Temeljem Odluke Ministarstva škole su dužne provesti postupak jednostavne 

nabave udžbenika za sve učenike škole. Predlaže se dopuna Plana nabave na način da se dodaje 

stavka: Nabava udžbenika, procijenjena vrijednost 184.000,00 kn.  

 

Usvajanjem plana nabave daje se  ravnatelju škole suglasnost za pokretanje postupaka jednostavne 

nabave i sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem ili izdavanje narudžbenica 

najpovoljnijem ponuditelju. Plan nabave daje se članovima na uvid.  

Predsjednica daje prijedlog na glasovanje. Prisutni su dizanjem ruku dali suglasnost.  

Zaključak: Usvaja se dopuna plana nabave za 2019. godinu. 

 

Ad. 5. Radni odnosi 

 

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda. 

Zaposlenica Ksenija Sunić predala je zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu zbog odlaska u 

mirovinu.   

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: Daje se prethodna suglasnost za sporazumni 

raskid radnog odnosa, radi ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu mirovinu, sa 

zaposlenicom Ksenijom Sunić, zaposlenom na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika s 

datumom 31.8.2019. 
 

Zaposlenica Vesna Zobić predala je zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu zbog odlaska u 

mirovinu.   

Rasprave nije bilo te Školski odbor jednoglasno donosi odluku: Daje se prethodna suglasnost 

za sporazumni raskid radnog odnosa, radi ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu 

mirovinu, sa zaposlenicom Vesnom Zobić, zaposlenom na radnom mjestu učiteljice tehničke 

kulture i fizike s datumom 02.09.2019.  
 

 Ad. 6.  Pitanja i prijedlozi 

Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 19,20 sati. 

Zapisnik završava na drugoj (2) stranici.  

 

 

ZAPISNIČAR :      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

 

____________      _____________________________ 

Monika Sakoman      Ivana Kujundžić, prof. 


