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REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA  

OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA BOBETKO“ SISAK  

KLASA: 003-06/17-01/2 

URBROJ: 2176-13-02-17-12 

SISAK, 28. rujna 2017. 

 

 

 Z A P I S N I K 

 

s  12. redovne sjednice Školskog odbora OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA BOBETKO“ SISAK, 

održane dana 28. rujna 2017. u prostorijama škole s početkom u 17:02 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

 

1. Dajana Vuković (Učiteljsko vijeće) - predsjednica 

2. Ines Baleta (Učiteljsko vijeće) – zamjenica predsjednice 

3.  Merima Avdić (Osnivač) 

4. Srđan Marić (Osnivač) - član 

5. Martina Buinac (Vijeće roditelja) – član 

6. Nikica Milojica – (Skup radnika) 

 

Nenazočni:  

Ivan Radanović (Osnivač) – član, opravdao je svoj izostanak  

 

Ostali nazočni: 

Karolina Čutuk, ravnateljica 

Sanja Freiberger – tajnica,zapisničarka 

Gospođa Dajana Vuković, predsjednica Školskog odbora je pozdravila nazočne članove i 

ostale prisutne te zahvalila na dolasku.  

 

Predsjednica ŠO je otvorila sjednicu i potvrdila da je 6 (šest) članova Školskog odbora 

nazočno, čime je kvorum zadovoljen za pravovaljani rad, te je predložila sljedeći  

 

D N E V N I     R E D 

 

1.  Verifikacija zapisnika 10. i 11. elektronske sjednice Školskog odbora  

2.  Donošenje Godišnjeg plana  i programa škole –   prijedlog ravnateljice 

3.  Donošenje Školskog kurikuluma – prijedlog ravnateljice 

4.  Donošenje Odluke o prenamjeni sredstava za opremanje školske kuhinje 

5.  Donošenje Pravilnika o kućnom redu – prijedlog ravnateljice 

6.  Donošenje Pravilnika  o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta – prijedlog  

     ravnateljice 

7.  Donošenje Odluke o  najpovoljnijem ponuditelju za učeničko osiguranje od  

     nezgode – prijedlog Vijeća roditelja  

8. Ostalo  
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Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

AD.1. 1.  Verifikacija zapisnika 10. i 11. elektronske sjednice Školskog odbora  

 

Pod toč 1. Zapisnici 10. i 11. elektronske sjednice su jednoglasno usvojeni.  

 

AD.2.  Donošenje Godišnjeg plana  i programa škole –   prijedlog ravnateljice 

Svi članovi su zaprimili prijedlog godišnjeg plana i programa škole. Ravnateljica obrazlaže 

prijedlog GPP-a škole. 

Nakon izlaganja predsjednica Školskog odbora stavlja točku dnevnog reda na glasovanje.  

Prijedlog Godišnjeg plana i programa je jednoglasno usvojen. 

AD.3.  Donošenje Školskog kurikuluma – prijedlog ravnateljice  

Ravnateljica obrazlaže kurikulum škole, aktivnosti i projekte koje će škole provoditi tijekom 

školske godine 2017.-2018.  

Nakon izlaganja ravnateljice, predsjednica Školskog odbora stavlja prijedlog Školskog 

kurikuluma na glasovanje. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

 

AD.4.  Donošenje Odluke o prenamjeni sredstava za opremanje školske kuhinje 

Ravnateljica obrazlaže razloge za donošenje odluke o prenamjeni sredstava za opremanje pod 

uvjetom da Odluka stupi na snagu nakon što Osnivač odobri rebalans proračuna.  

Iznosi broj djece koja se hrane i koju sufinancira Osnivač. 

Ravnateljica nadalje izvješćuje da je potrebno sastaviti godišnji jelovnik jer su kuharice 

preopterećene količinom dokumentacije koja je potrebna za naručivanje i preuzimanje robe.  

Prijedlog ravnateljice  je jednoglasno usvojen.  

Odluka će se izdvojiti iz zapisnika.  

AD.5.  Donošenje Pravilnika o kućnom redu – prijedlog ravnateljice 

Predsjednica ŠO daje riječ ravnateljici. 

Ravnateljica objašnjava potrebu za donošenjem novog Pravilnika o kućnom redu, jer sadašnji 

Pravilnik ne sadrži potrebne odredbe koje se odnose na obvezu zaključavanja škole, predočenje 

osobne iskaznice pri posjetu školi, obvezu preobuvanja djece u papuče i izmjena trajanja velikih 

odmora po 15 minuta.   

Potrebno je instalirati zvono za ulazak u školu i za potrebe produženog boravka. Također se 

planira nabava ormarića za učenike.  

Nakon rasprave predsjednica ŠO stavlja točku Dnevnog reda na glasovanje. 

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

AD.6. Donošenje Pravilnika  o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta – prijedlog 

ravnateljice 

Ravnateljica obrazlaže potrebu izmjene Pravilnika. 

Nakon rasprave predsjednica ŠO daje prijedlog Pravilnika na glasovanje.  

Prijedlog Pravilnika je jednoglasno usvojen. 
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AD.7. Donošenje Odluke o  najpovoljnijem ponuditelju za učeničko osiguranje od nezgode – 

prijedlog Vijeća roditelja 

Ukratko se izvješćuje ŠO da su sve ponude osiguravatelja prezentirane na sjednici Vijeća 

roditelja te da su roditelji kao najpovoljniju ponudu odabrali osiguravajuće društvo Euroherc.  

Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

Odluka će se izdvojiti iz zapisnika. 

 

AD.8. Ostalo 

Ravnateljica informira o provedbi međunarodnog projekta „Toy for inclusion“ – knjižnica 

didaktičkih igračaka. U prostoru produženog boravka  će se opremiti prostor. U večernjim satima 

će sudjelovati i igrati se roditelji i učenici i moći će posuditi didaktičke igračke. Prostor boravka 

će biti popunjen s više sadržaja.  

Također se očekuje sudjelovanje škole u projektu Školontiranje. Napominje da je  škola bila prva 

u uključivanju u projekt poduzetništva u školi što otvara mogućnost prodaje te se prikupljenim 

sredstvima može financirati terenska nastava.  

Daljnjih pitanja i prijedloga nema. 

Predsjednica ŠO zatvara 12. redovnu sjednicu.  

 
Dovršeno u 17:58 sati 

 

Zapisničar:        Predsjednica Školskog odbora  

Sanja Freiberger, v.r.             Dajana Vuković, v.r.  


