
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimr Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/17-01/10 

URBROJ: 2211/02-380-3-17-2 

Budinščina, 29.9. 2017. 
 

IZVOD IZ  ZAPISNIKA  

s 7.sjednice Školskog odbora održane  

29.9.2017. godine u 10:30 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

NAZOČNI:  Željko  Zozoli, Vesna Svrtan, Jadranka Plantak, Renata Kreber-Mikšaj,  

                      Marijana  Hruškar,Ivana Novosel,Maja Pepelko, tajnica -Dijana Margetić i   

                      ravnateljica – Marija Zozoli. 

NENAZOČNI: - 

PREDSJEDAVAJUĆI: Jadranka Plantak 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić-tajnica škole 

                 

 Predsjedavajuća je pozdravila prisutne i predložila  slijedeći  

D N E V N I   R E D: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 6.sjednice Školskog odbora. 

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

2017./2018.  

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

godinu 2017./18. 

4. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos prema objavljenom natječaju učitelja 

njemačkog jezika za 4 sata u nastavi tjedno i učitelja matematike s pola radnog 

vremena. 

5. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos pomoćnika u nastavi prema 

objavljenom natječaju i odgajatelja u dječjem vrtiću s punim radnim vremenom 

najdulje do 60 dana. 

6. Zamolba Streličarskog kluba Budinščina za korištenje sportske dvorane.  

7. Različito.  

   

  Dnevni red je prihvaćen jednoglasno. 

   
Točka 1. 

Zapisnik s 6. sjednice prihvaća  se  jednoglasno.  

 

Točka 2. 

 

 Jednoglasno se donose Godišnji plan i program rada škole i Kurikulum s razvojnim 

planom za školsku godinu 2017./2018.  

Točka 3. 

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

pedagošku godinu 2017./2018.  

 



Točka 4. 

 

a) Daje se suglasnost za poništenje natječaja objavljenog 31.8.2017.godine za 

zapošljavanje učitelja njemačkog jezika na određeno i nepuno radno vrijeme od 8 sati 

tjedno. 

b) Daje se suglasnost za zapošljavanje Ane Krpelnik iz Zlatara na radno mjesto učiteljice 

njemačkog jezika za 8 sati tjedno i najdulje do 60 dana odnosno do okončanja novog 

natječajnog postupka.   

c) Daje se suglasnost za primanje u radni odnos Irene Lonjak Capek iz Bednje na radno 

mjesto učiteljice matematike s pola radnog vremena  i najdulje do 5 mjeseci.  

 

Točka 5.  

a) Jednoglasno se daje suglasnost za primanje u radni odnos Ane Piljak na radno 

mjesto pomoćnice u nastavi s pola radnog vremena  i do 15.6.2017.godine. 

b) Jednoglasno se daje suglasnost  za primanje u radni odnos Ines Kuna Lihtar na 

radno mjesto odgojiteljice u dječjem vrtiću  s punim radnim vremenom i na  

određeno do  popunjavanja radnog mjesta putem natječaja ili najdulje do 60 dana. 

 

Točka 6. 

  

Jednoglasno se odobrava korištenje sportske dvorane bez naknade za potrebe treninga 

Streličarskog kluba Budinščina,utorkom i  petkom (po dva sata) do kraja školske godine 

2017./18. 

 

Točka 7. 

 

Ravnateljica je informirala članove odbora da je učenica Tamara Pažur osvojila prvu 

nagradu na natječaju Moja prva knjiga-njezina slikovnica je tiskana i može se kupiti preko 

udruge Kalibra iz Karlovac koja je i objavila taj natječaj za područje cijele Hrvatske. 

Mentorica je bila učiteljica Biserka Pučak.  

Sve informacije primljene su na znanje.  

 

 Sjednica je završena u 11:20 sati.  

 

 

         ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNICA                   

                                                                                                  ŠKOLSKOG   ODBORA  

 

        Dijana  Margetić                                                                   Jadranka Plantak 


