
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimr Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-08/20-01/05 

URBROJ: 2211/02-380-3-20-2 

Budinščina, 7.10.2020. 
 

Z A P I S N I K  

s 40.sjednice Školskog odbora održane  

7.10.2020. godine u 17:30 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

NAZOČNI:  Biserka Pučak, Jadranka Plantak, Ivana Novosel, Valentina Ratkajec,  

                       Vesna Svrtan, Željko Zozoli, tajnica-Dijana Margetić, voditelj računovodstva- 

                       Ivan  Zrilić, ravnateljica – Renata Kreber-Mikšaj. 

NENAZOČNI: Maja Pepelko 

PREDSJEDAVAJUĆI:  Jadranka Plantak 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić-tajnica škole 

                                    

 Predsjedavajuća je pozdravila prisutne i predložila  sljedeći dnevni red: 

  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Donošenje Godišnjeg  plana i programa rada škole te Kurikuluma za školsku godinu 

2020./2021.  

2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića i predškole za pedagošku 

godinu 2020./21. 

3. Donošenje odluke o cijeni školske kuhinje. 

4. Informacije o kadrovskim promjenama na početku školske godine 2020./2021. 

5. Pitanja i prijedlozi.   

 

 Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

 

 Točka 1.  

  

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada  škole i Kurikulum za školsku 

godinu 2020./2021. s raspravljenim promjenama:  

-maknuti Pešćeno kao upisno područje, upisatri radna vremena ravnateljice i ostalog 

nenastavnog osoblja.  

Točka 2. 

  

ZAKLJUČAK:  

Jednoglasno se  donosi Godišnji plan  i program rada dječjeg vrtića i predškole za 

pedagošku godinu 2020./2021.  

Točka 3.  

 

   

ZAKLJUČAK:  

 Utvrđuje se cijena školske kuhinje  u iznosu od 5,50 kn po jednom obroku dnevno.   



 

Točka 4.  

 

 Ravnateljica je upoznala članove odbora s podacima o novim zaposlenicima na školi.  

Natječaji za ta radna mjesta objaviti će se ovaj mjesec.  

Zbog epidemiološke situacije i u dječjem vrtiću je spremačici povećana satnica za dva sata 

tjedno i dva sata tjedno kao ispomoć u školskoj kuhinji. 

 Nakon  rasprave sve informacije vezane uz kadrovske promjene su primljene na 

znanje.  

Točka 5. 

 

Ravnateljica je informirala članove odbora da su nastavljena županijska natjecanja 

učenika koja nisu održana na proljeće zbog epidemije. 

Nadalje napomenula je da se sportska dvorana u Hrašćini još uvijek ne koristi jer su vidljiva 

oštećenja poda i čeka se reklamacija.  

Sve informacije članovi odbora primili su na znanje. 

 

Budući da nije više bilo pitanja, sjednica je završena u 19:15 sati.  

 

 

 

         ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNICA                   

                                                                                                  ŠKOLSKOG   ODBORA  

 

        Dijana  Margetić                                                                   Jadranka Plantak 


