
  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimir Nazor  Budinščina 

Budinščina, 13.11. 2015. 
 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA  

s 28. sjednice Školskog odbora održane  

13.11.2015. godine u 8:00 sati u 

prostorijama PŠ  Hrašćina 

 

 

NAZOČNI: Željko Zozoli,Jadranka Plantak, Branko Tukač, Vesna Svrtan, Maja  Pepelko,  

                     Dijana  Margetić, ravnateljica –Marija Zozoli 

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  slijedeći  

   

D N E V N I    R E D : 

1. Prihvaćanje zapisnika s 25., 26. i 27. sjednice Školskog odbora.  

2. Donošenje Financijskog plana za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 2018.godinu s 

obrazloženjem. 

3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za primanje u radni odnos: 

a)  učitelja/ice kemije i učitelja/ice likovne kulture prema objavljenim natječajima, 

b) Nikoline Milinković-učiteljice prirode i biologije na neodređeno nakon dobivene 

suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

4. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta škole. 

5. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara. 

6. Informacije ravnateljice-zapisnik prosvjetne inspekcije i inspekcije zaštite od požara.  

7. Pitanja i prijedlozi.  

                                                                       Točka 1. 

  

  Zapisnici s 25.,26. i 27.sjednice prihvaćeni su jednoglasno.  

 

Točka 2. 

 

 Jednoglasno je donesen Financijski plan za 2016.godinu s projekcijama za 2017. i 

2018.godinu  s obrazloženjem. 

Točka 3.  

a) Jednoglasno je dana prethodna suglasnost za primanje u radni odnos na radno mjesto 

učiteljice  kemije na neodređeno i za 20 sati tjedno, Ivane Haramustek iz Gornje 

Stubice, dipl.inženjer kemije s pedagoško psihološkom naobrazbom i položenim 

stručnim ispitom.   

Jednoglasno je dana prethodna suglasnost za primanje u radni odnos na radno mjesto  

učiteljice  likovne kulture na neodređeno i za 25 sati tjedno, Mirele Duktaj iz  

Budinščine, magistre likovne pedagogije.  



b) Daje  se suglasnost za primanje u radni odnos na neodređeno vrijeme Nikoline 

Milinković na radno mjesto učiteljice prirode/biologije na puno radno vrijeme nakon 

primljene suglasnosti Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta. 

 

Točka 4.  

   

 Jednoglasno je prihvaćen prijedlog i donesena je  Statutarna odluka o izmjenama i 

dopunama Statuta škole uz prethodnu suglasnost županije Krapinsko-zagorske. 

 

Točka 5.  

   

 Jednoglasno je prihvaćen prijedlog i donesen je Pravilnik o zaštiti od požara.  

 

Točka 6.  

 

 Svi članovi odbora upoznati su s Zapisnikom prosvjetne inspekcije koju smo imali u 

mjesecu rujnu 2015.godine prema kojem nemamo zadanu nikakvu mjera za otklanjanje 

nepravilnosti.  

Svi članovi upoznati su i s zapisnikom Inspekcije zaštite od požara prema kojem  

trebamo jednog djelatnika uputiti na polaganje ispita za zaštitu od požara.  

 

Točka 7. 

 Ravnateljica je informirala članove odbora o  aktulanosti u školi:  

-krenulo se s izradom geodetskog projekta za izgradnju sportske dvorane pri PŠ  Hrašćina 

- dovršena je  prilazna cesta k školi u Budinščini, 

-ušli smo u projekt EU Mlijeko u školama,  preko dobavljača Vindije Varaždin, u okviru 

kojeg će svi učenici od 1.-4.razreda dobivati mlijeko jednom tjedno do kraja školske godine. 

 Sve informacije primljene su na znanje.  

 Na kraju sjednice članovi odbora obišli u novo uređene sanitarne čvorove u PŠ  

Hrašćina.  

 Sjednica je završena u 9:45 sati.  

 

         ZAPISNIČAR                                                         PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG                 

                                                                                                           ODBORA  

        Dijana  Margetić                                                                   Željko  Zozoli 
 


