
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA 

Osnovna škola  Vladimir Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/15-01/12 

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

Budinščina, 30.9. 2015. 
 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA  

s 25. sjednice Školskog odbora održane  

29.rujna 2015. godine u 10:00 sati u 

prostorijama škole u Budinščini 

 

 

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

                     ravnateljica –Marija Zozoli 

NENAZOČNI: Gabrijela Pažur, Maja Pepelko i Branko Tukač 

PREDSJEDAVAJUĆI: Željko Zozoli, predsjednik Školskog odbora 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić 

                 

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

prihvaćen  slijedeći    

D N E V N I    R E D : 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 23. i 24.sjednice Školskog odbora  

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

2015./2016. 

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

godinu 2015./2016. 

4. Davanje suglasnosti  za primanje u radni odnos knjižničara/ke škole prema 

objavljenom natječaju.  

5. Pitanja i prijedlozi.  

 

     Točka 1. 

Jednoglasno su prihvaćeni zapisnici s 23. i 24.sjednice Školskog odbora.  

Točka 2.  

 

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

školsku godinu 2015./2016. s predloženim ispravcima.  

 

Točka 3.  

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

pedagošku godinu 2015./2016.  

Točka 4.  

  

a) Jednoglasno je donesena odluka o davanju prethodne  suglasnosti za primanje  u radni 

odnos  Zorana Gvozdenovića iz Slatine na određeno i puno radno vrijeme na radno 

mjesto knjižničara škole. 

b) Jednoglasno je donesena odluka o davanju prethodne suglasnosti za primanje  u radni 

odnos  najdulje do 60 dana :  

-Mirjane Cahunek-učiteljice kemije i  

-Aleksandre Milec-učiteljice engleskog jezika. 



Točka 5.  

 Jednoglasno se odobrava  korištenje sportske dvorane bez naknade Kickboxing klubu 

Budinščina utorkom i četvrtkom od 18:00 do 19:30 sati, te Streličarskom klubu 

Budinščina ponedjeljkom i petkom od 18:00 do 20:00.  

 Odobrava se korištenje dvorane i mažoretkinjama ali je potrebno  uskladiti termine 

korištenja sa Streličarskim klubom petkom.  

 U odluci o korištenju dvorane potrebno je navesti da je svaki klub obvezan umjesto 

naknade tijekom godine odraditi nekakav koristan rad za školu. 

 

   

Sjednica je završena u 11:30 sati.  

 

         ZAPISNIČAR                                                       PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG                 

                                                                                                          ODBORA  

        Dijana  Margetić                                                                 Željko  Zozoli 

 

 

 

 

 

 

 

 


