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OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Sjedište: Đačka 5, 10020 Zagreb 

KLASA: 021-02/19-01/01 

URBROJ: 251-176-19-14 

Zagreb, 3.10. 2019. 

 

ZAPISNIK 

 32. sjednice Školskog odbora održane 3.10.2019.  

 

Početak sjednice: 18,30 

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

Bulić,  Marija Dianežević, Antonija Hačić, Iva Petrović 

Odsutni članovi Školskog odbora: / 

 

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

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

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika 31. sjednice Školskog odbora održane 04. srpnja 2019. 

2. Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu prostora škole  

3. Radni odnosi (zapošljavanje TK) 

4. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2019.  

5. Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

6. Prijedlog i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole i Kurikuluma za školsku 

godinu 2019./2020.  

7. Davanje suglasnosti za izvođenje izvanučioničke nastave u inozemstvu 

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

Pitanja i prijedlozi 

Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (7 glasova „za“) te se prelazi na raspravu po pojedinim 

točkama.  

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 31. sjednice Školskog odbora održane 04. srpnja 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 31. sjednice Školskog odbora održane 04.7.2019. usvojen je 

jednoglasno. 

 

Ad. 2.   Davanje suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu prostora škole 

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

Nakon provedene rasprave, predsjednica daje prijedlog na glasovanje. Prisutni su dizanjem ruke dali 

suglasnost.  

 

ZAKLJUČAK: Daje se suglasnost za sklapanje Ugovora o zakupu prostora škole s 

Robokacijom, Sportsko plesnim klubom Vega  i Plesnim klubom Barbara.  
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Ad. 3.   Radni odnosi 

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

 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku: 

Na neodređeno, puno radno vrijeme zapošljava se Goran Franelić, profesor fizike i politehnike 

na radno mjesto učitelja fizike i tehničke kulture.    

 

 Ad. 4.   Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2019. 

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.  

Zaključak: Usvaja se polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu 

 

Ad. 5. Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

 

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.  

Zaključak: Usvaja se Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

 

Ad. 6.  Prijedlog i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole i Kurikuluma za 

školsku godinu 2019./2020.  

Predsjednica daje riječ ravnatelju. Ravnatelj ukratko izlaže Godišnji plan i program rada, a svi članovi 

su materijale primili uz poziv na sjednicu i upoznati su sa sadržajem istog. Ravnatelj nakon izlaganja 

otvara raspravu.  

Nakon završene rasprave, predsjednica daje prijedlog na glasovanje.  

Prisutni su dizanjem ruku dali suglasnost.  

 

Zaključak: Usvaja se jednoglasno Godišnji plan i program rada škole za 2019./2020. godinu   

Predsjednica daje riječ ravnatelju.  

Ravnatelj izlaže Kurikulum za školsku godinu 2019./2020. godinu., a svi članovi su materijale 

primili uz poziv na sjednicu i upoznati su sa sadržajem istog. 
Ravnatelj nakon izlaganja otvara raspravu. Nakon završene rasprave, predsjednica daje prijedlog na 

glasovanje. Prisutni su dizanjem ruku dali suglasnost.  

 

Zaključak: Usvaja se jednoglasno Školski kurikulum za 2019./2020. godinu   

 

Ad. 7.  Davanje suglasnosti za izvođenje izvanučioničke nastave u inozemstvu 

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

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

daje suglasnost za izvođenje izvanučioničkih nastava u inozemstvu. 

Ad. 8.   Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za redovni godišnji otpis knjižnične 

građe. 

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



 
 

3 
 

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. 9.  Pitanja i prijedlozi 

 

Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 20,10 sati. 

 

ZAPISNIČAR :      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

 

____________      _____________________________ 

Monika Sakoman      Ivana Kujundžić, prof. 


