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OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Sjedište: Đačka 5, 10020 Zagreb 

KLASA: 021-02/19-01/01 

URBROJ: 251-176-19-2 

Zagreb, 06.03.2019. 

 

ZAPISNIK 

 

 26. sjednice Školskog odbora održane 06.03.2019.  

 

Početak sjednice: 18,30 

Prisutni članovi Školskog odbora : Marija Dianežević, Nives Gabrić, Višnja Dianežević, Ivana 

Kujundžić, Antonija Hačić, Iva Petrović 

Odsutni članovi Školskog odbora: Zvonimir Bulić 

 

Sjednici je prisutna tajnica Monika Sakoman – zapisničar. 

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

6 od ukupno 7 članova) i za raspravu predlaže dnevni red iz poziva te dopunu dnevnog reda točkom 

9. Radni odnosi, dok dosadašnja točka 9. postaje točka 10. Pitanja i prijedlozi 

 

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika 25. sjednice Školskog odbora održane 20.12.2018. 

2. Dozvola za odlazak učenika u Sloveniju 

3. Realizacija sati, analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju I. polugodišta 

4. Izvješće o provedenim mjerama sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno- -

obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave 

svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 

5. Realizacija GPIPRŠ i Kurikuluma na kraju polugodišta 

6. Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 

7. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu školske knjižnice 

8. Završni financijski izvještaj za 2018. 

9. Radni odnosi 

10. Pitanja i prijedlozi 

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

točkama.  

 

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 25. sjednice održane 20. prosinca 2018. 

 

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 25. sjednice održane 20. prosinca 2018. usvojen je jednoglasno. 
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 Ad. 2.   Dozvola za odlazak učenika u Sloveniju 

 

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj navodi da razrednica 8.a Andrea Ljubej  želi voditi 

učenike u Hižu eksperimentov.  To je centar znanosti u kojem su postavljeni eksperimenti  »izvedi 

sam«. Na zanimljiv način se prikazuju eksperimenti i to je učenicima prihvatljiv prikaz moderne 

znanosti.  

Nakon provedene rasprave, ravnatelj daje prijedlog na glasovanje. 

Zaključak: Učenicima osmih razreda daje se dozvola za putovanje izvan granica RH.  

Ad.3.  Realizacija sati, analiza uspjeha i vladanja učenika na kraju I. polugodišta 

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

razrednoj nastavi svi učenici su pozitivno ocijenjeni.  U predmetnoj nastavi 11 učenika je negativno 

ocijenjeno s jednom negativnom ocjenom.   

Nakon kraće rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći zaključak: 

Usvaja se izvješće o realizaciji sati, analizi uspjeha i vladanja učenika na kraju I. polugodišta 

Ad.4 .  Izvješće o provedenim mjerama sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno- -

obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave 

svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 

Predsjednica daje riječ ravnatelju.  Ravnatelj ukratko prezentira izvješće o provedenim mjerama. 

Izvješće se prilaže kao sastavni dio ovog zapisnika.  

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

Zaključak: Usvaja se Izvješće o provedenim mjerama sukladno Pravilniku o načinu postupanja 

odgojno- -obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te 

prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 

 

Ad.5.  Realizacija GPIPRŠ i Kurikuluma na kraju polugodišta 

Predsjednica daje riječ ravnatelju.  Ravnatelj navodi kako su sve aktivnosti planirane u Kurikulumu i 

GPIPRŠ-u uspješno realizirane.  

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

Zaključak: Usvaja se Izvješće o realizaciji GPIPRŠ i Kurikuluma na kraju prvog polugodišta 

 

Ad.6.  Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 

Predsjednica daje riječ tajnici. Tajnica daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a materijal – 

Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Odra, članovi Školskog odbora 

primili su putem e-maila uz poziv za sjednicu. Nakon kraće rasprave, Školski odbor jednoglasno 

donosi sljedeći zaključak: 

Utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Odra pod 

brojem KLASA: 012-02/19-01/02, URBROJ: 251-176-19-1 te se dostavlja Gradskom uredu za 

obrazovanje, radi davanja suglasnosti.  

 

Ad.7.  Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu školske knjižnice 
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Predsjednica daje riječ tajnici. Tajnica daje uvodno obrazloženje po točki dnevnog reda, a materijal – 

Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu školske knjižnice Osnovne škole Odra, članovi 

Školskog odbora primili su putem e-maila uz poziv za sjednicu.  

Nakon kraće rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći zaključak: 

Utvrđuje se Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o radu školske knjižnice Osnovne škole 

Odra pod brojem KLASA: 012-02/19-01/03, URBROJ: 251-176-19-1. 

 

Ad.8. Financijski izvještaj za 2018. 

Predsjednica daje riječ voditeljici računovodstva. Voditeljica računovodstva  daje uvodno obrazloženje 

po točki dnevnog reda, a materijal – Financijski izvještaj za 2018. godinu članovi Školskog odbora 

primili su putem e-maila uz poziv za sjednicu.  

Nakon kraće rasprave, Školski odbor jednoglasno donosi sljedeći zaključak: 

Usvaja se Financijski izvještaj za 2018. godinu.  

Ad.9.  Radni odnosi 

Zaključak: Zapošljava se Martina Caganić, na određeno, puno radno vrijeme, na radno mjesto 

spremačice do povratka Ane Zlodi na radno mjesto spremačice. 

 

Ad. 10.  Pitanja i prijedlozi 

Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 19,30 sati. 

 

 

 

ZAPISNIČAR :      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

 

____________      _____________________________ 

Monika Sakoman     Ivana Kujundžić, prof 

 


