KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina
KLASA: 003-06/17-01/01
URBROJ: 2211/02-380-3-17-2
Budinščina, 31.1. 2017.
IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa 41.sjednice Školskog odbora održane
31.1.2017. godine u 9:00 sati u
prostorijama MŠ Budinščina
NAZOČNI: Branko Tukač, Vesna Svrtan, Jadranka Plantak, Dijana Margetić, Đurđa
Povijač-voditelj računovodstva i ravnateljica –Marija Zozoli.
NENAZOČNI: Maja Pepelko,Gabrijela Pažur, Ivana Novosel
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.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika s 40.sjednice Školskog odbora.
Donošenje Financijskog izvješća za 2016.godinu.
Izvješće o stručnom nadzoru školske knjižnice.
Pitanja i prijedlozi.
Točka 1.
Zapisnik sa 41.sjednice prihvaća se jednoglasno.
Točka2.

Jednoglasno se prihvaća Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. do
31.12.2016.godine.
Točka 3.
Ravnateljica je informairala prisutne da smo 5.12.2016. godine imali stručni nadzor u
školskoj knjižnici, te je pročitala zapisnik.
Svi prisutni članovi odbora prihvatili su zapisnik o stručnom nadzoru školske
knjižnice.
Točka 4.
1. Ravnateljica je obavijestila prisutne da je gotova građevinska dozvola za sportsku dvoranu
pri PŠ Hrašćina i da Županija kreće s javnom nabavom za izgradnju prema riječima župana
sa sastanka u Krapini na kojem je bila prisutna i predsjednica Školskog odbora Jadranka
Plantak i načelnik Općine Hrašćina Branko Tukač.
Članovi Školskog odbora primili su na znanje navedenu informaciju.
2. Nadalje ravnateljica je informirala prisutne da smo sklopili ugovor o davanju stana u najam
u Hrašćini . Radi se o novom stanaru gosp.Ž. Hruškaru koji koristi stan u zgradi koju smo
dobili od Općine Hrašćina. U ugovoru smo naveli da se ugovor može raskinuti s rokom
iseljenja od 30 dana, te smo stavili cijenu najma stanba 100,00 kn.

Svi prisutni složili su se s takvim ugovorom i cijenom najma stana.
3. Ravnateljica je informirala prisutne da je provedena anketa među učenicima o školskoj
prehrani, a posebno o prvom obroku. Prema rezultatima ankete 73% učenika želi da imamo
predobrok pa i dalje ostajemo na tome.
Nadalje, ravnateljica je informirala prisutne da je dosadašnja učiteljica Dinka Štih Curiš
zatražila sporazumni prekid radnog odnosa pa je u tijeku postupak novog zapošljavanja na
tom radnom mjestu.
Sve informacije članovi odbora primili su na znanje.
Sjednica je završena u 9:45 sati.

ZAPISNIČAR
Dijana Margetić

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Jadranka Plantak

