
 

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: 251-176-20-26 

Zagreb, 24.07.2020. 

 

ZAPISNIK 

 37. sjednice Školskog odbora održane 24.07.2020.  

 

Početak sjednice: 18,00 

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

Petrović, Nives Gabrić, Zvonimir Bulić, Antonija Hačić 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: / 

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

 

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

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

 

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika 36. sjednice Školskog odbora održane 03. srpnja 2020. 

2. Radni odnosi – zapošljavanje na radnom mjestu spremačica 

3. Pitanja i prijedlozi 

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

točkama.  

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 36. sjednice Školskog odbora održane 03. 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 36. sjednice Školskog odbora održane 03. srpnja 2020. usvojen je 

jednoglasno. 

 

Ad. 2.   Radni odnosi 

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

Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto spremačice zaposli Mirela Posavec.  

 

Školski odbor jednoglasno (7 glasova za) donosi Odluku: 

Na određeno, puno radno vrijeme -40 sati tjedno zapošljava se Mirela Posavec, do povratka do 

povratka Ane Zlodi na radno mjesto spremačice koja je privremeno raspoređena u kuhinju na 

radno mjesto kuharice kao zamjena za Ljubicu Svekrić.  

 

 

 

Ad. 3.   

Pitanja i prijedlozi 

Ravnatelj izvještava da su osmim razredima svjedodžbe podijeljene 01. srpnja 2020. uz 

poštivanje svih epidemioloških mjera, a za ostale učenike svjedodžbe će se podijeliti 

početkom iduće školske godine. Krajem kolovoza Školski odbor će se sastati ukoliko to 
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dopuste epidemiološke mjere. Ravnatelj je svim članovima Školskog odbora zaželio ugodan 

odmor i želju za „normalnim“ početkom nove školske godine.  

 

Drugih diskusija nije bilo. 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 18,45 sati. 

Zapisnik završava na drugoj (2) stranici.  
 

ZAPISNIČAR :      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

 

________________     ____________________________ 

Monika Sakoman     Ivana Kujundžić, prof. 


