
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 

Osnovna škola  Vladimir Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/15-01/9 

URBROJ: 2211/02-380-3-15-2 

Budinščina, 31.8. 2015. 
 

IZVOD IZ Z A P I S N I KA  

s 23. sjednice Školskog odbora održane  

31.kolovoza 2015. godine u 12:00 sati u 

prostorijama  škole u Budinščini  

 

NAZOČNI: Željko Zozoli,Jadranka Plantak, Branko Tukač, Dijana Margetić, Vesna Svrtan, 

                     Maja Pepelko, ravnateljica –Marija Zozoli, računovođa-Đurđa Povijač 

NENAZOČNI: Gabrijela  Pažur 

PREDSJEDAVAJUĆI: Željko Zozoli, predsjednik Školskog odbora 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić 

                 

 Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, jednoglasno je 

prihvaćen   dnevni red s dopunom točke 7. Kadrovske promjene na početku školske godine, a 

točka 7.Pitanja i prijedlozi postala je točka 8.  

   

D N E V N I    R E D :                                                                       
1. Prihvaćanje zapisnika s 21. i 22. sjednice Školskog odbora. 

2. Prihvaćanje Izvješća o radu škole, dječjeg vrtića i predškole. 

3. Prihvaćanje Financijskog izvješća za razdoblje 1.1.-30.6.2015.godine. 

4. Donošenje Pravilnika o kućnom redu škole. 

5. Donošenje Etičkog kodeksa nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. 

6. Informacije na početku školske godine. 

7. Kadrovske promjene na početku školske godine. 

8. Pitanja i prijedlozi.  

Točka 1. 

 

       Zapisnici  s 21. i 22.sjednice prihvaćeni su jednoglasno.  

 

Točka 2.  

 

 Prihvaćena  su Izvješća o radu škole, predškole i dječjeg vrtića za školsku godinu 

2014./15. 

Točka 3.  

Jednoglasno je doneseno  Financijsko izvješće škole za razdoblje 1.1.-

30.6.2015.godine. 

Točka 4.  

  

 Jednoglasno je  donesen Pravilnik o kućnom redu škole.  

 

Točka 5.  

 

 Jednoglasno je  donesen Etički kodeks nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti s 

izmjenom u članku 6. gdje se stavci 3. i 4.brišu, a u 2.stavku se dodaje tekst nakon riječi 

odjeće : „i obuća“.   



Točka 6.  

 

 Ravnateljica je informirala članove Odbora o radovima  u MŠ Budinščina i PŠ  

Hrašćina tijekom ljeta:  

-uređena je učionica u PŠ  Hrašćina u kojoj se digao parket, te je uređen parket u učionici 

kemije i biologije   

- uređeni su sanitarni čvorovi u PŠ  Hrašćina te je jedna učionica uređena u blagovaonicu, 

-u MŠ  Budinščina knjižnica je preseljena u potkrovlje, a u prostoru bivše knjižnice 

napravljena je jedna učionica.  

-nabavljeno je 7 prijenosnih računala i od ove godine razredna nastava prelazi na e 

dnevnik. 

Točka 7.  

 Jednoglasno su donesene slijedeće suglasnosti za zapošljavanje: 

- Nikoline Milinković do punog radnog vremena na radno mjesto učiteljice prirode i 

biologije u MŠ Budinščina i PŠ  Hrašćina 

- Ivane Rod  na radno mjesto učiteljice kemije u MŠ  Budinščina za 6 sati u nastavi tjedno.  

Jednoglasno je donesena suglasnost da je učiteljica engleskog jezika Tanja Koren 

višak u dijelu radnog vremena od 10 sati  tjednog radnog vremena zbog smanjenja broja 

razrednih odjela u školskoj godini 2015./2016.   

 

Sjednica je završena u 14:00 sati.  

 

 

 

         ZAPISNIČAR                                             PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA  

        Dijana  Margetić                                                                 Željko  Zozoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


