KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina
KLASA: 003-06/16-01/12
URBROJ: 2211/02-380-3-16-2
Budinščina, 27.10. 2016.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 38.sjednice Školskog odbora održane
27.10.2016. godine u 14:00 sati u
prostorijama MŠ Budinščina
NAZOČNI: Branko Tukač, Vesna Svrtan, Jadranka Plantak, Ivana Novosel, Dijana
Margetić,ravnateljica –Marija Zozoli.
NENAZOČNI: Maja Pepelko i Gabrijela Pažur
PREDSJEDAVAJUĆA: Jadranka Plantak, predsjednica Školskog odbora
ZAPISNIČAR: Dijana Margetić
Nakon konstatacije da je na sjednici prisutan dovoljan broj članova, jednoglasno je
prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED:
1. Prihvaćanje zapisnika s 37.sjednice Školskog odbora.
2. Donošenje Financijskog plana za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i 2019.godinu
te obrazloženjem.
3. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos prema objavljenom natječaju
12.10.2016.godine.
4. Davanje prethodne suglasnosti za primanje u radni odnos učiteljice informatike
Kristine Ondrašek i na radno mjesto učiteljice tehničke kulture.
5. Davanje prethodne suglasnosti za povećanje satnice do kraja školske godine Jasmini
Čukelj, učiteljici hrvatskog jezika.
6. Zamolba NK Milengrad za korištenje sportske dvorane.
7. Pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Zapisnik sa 37.sjednice prihvaća se jednoglasno.
Točka2.
Jednoglasno se donosi Financijski plan za 2017.godinu s projekcijama za 2018. i
2019.godinu i s obrazloženjem.
Točka 3.
Jednoglasno se daje suglasnost ravnateljici škole da se u radni odnos primaju slijedeći
kandidati:
-Sebastijan Kocijan iz Margečana na radno mjesto učitelja matematike s punim radnim
vremenom i na neodređeno za rad u Budinščini i Hrašćini,

-Dinka Štih Curiš iz Konjšćine na radno mjesto učiteljice fizike s pola radnog vremena i na
određeno,
-Damir Vidoša iz Konjšćine na radno mjesto domara ložača u Budinščini s punim radnim
vremenom i na određeno do povratka Marijana Margetića s bolovanja i s uvjetom da do
10.12.2016.godine položi stručni ispit za ložača ili mu u protivnom prestaje radni odnos.
-Ines Kuna Lihtar iz Gotalovca na radno mjesto odgojiteljice u dječjem vrtiću s pola radnog
vremena i na određeno do kraja pedagoške godine 2016./2017. i na radno mjesto odgojiteljice
u predškoli za 11 sati tjedno do 31.5.2017.godine.
Točka 4.
Daje se prethodna suglasnost za primanje u radni odnos učiteljice Kristine Ondrašek
na radno mjesto učiteljice tehničke kulture za 25 sati tjedno, bez objave natječaja, jer
imenovana ima zasnovan radni odnos na nepuno i neodređeno radno vrijeme od 15 sati
tjedno.
Točka 5.
Daje se prethodna suglasnost za povećanje satnice učiteljici hrvatskog jezika Jasmini
Čukelj za 10 sati tjedno do kraja školske godine 2016./2017.
Točka 6.
Odobrava se korištenje sportske dvorane bez naknade 1 sat tjedno (srijeda) skupini
pionira NK Milengrad Budinščina.
Odobrava se korištenje sportske dvorane 1 sat tjedno (srijeda) skupini veterana NK
Milengrad Budinščina uz naplatu od 100,00 kn po satu korištenja.
Točka 7.
Ravnateljica je upoznala članove odbora s aktualnostima u školi:
-prijavili smo se za sudjelovanje u projektu za darovite,
-sudjeluje se u mnogo manifestacija i natječaja s raznim uradcima učenika- literarnim,
likovnim..,
-u studenom će se realizirati odlazak učenika u kazalište.
Sjednica je završena u 14:40 sati.
ZAPISNIČAR
Dijana Margetić

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Jadranka Plantak

