REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA SISAČKO-MOSLAVAČKA
OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA BOBETKO“ SISAK
KLASA: 003-06/17-01//2
URBROJ: 2176-13-02-17-13
SISAK, 30. listopada 2017.
ZAPISNIK
s 14. elektronske sjednice Školskog odbora OSNOVNE ŠKOLE „BRAĆA BOBETKO“ SISAK
održane elektronskim putem u ponedjeljak 30. listopada 2017. od 8:00 do 10:30 sati.
Konstatira se da su putem poziva upućenog elektronskim putem dana 27. listopada 2017. elektronskoj
sjednici prisustvovali sljedeći članovi ŠO:
1. Dajana Vuković (Učiteljsko vijeće) - predsjednica
2. Ines Baleta (Učiteljsko vijeće) – zamjenica predsjednice
3. Merima Avdić (Osnivač) – član
4. Srđan Marić (Osnivač) - član
4. Ivan Radanović (Osnivač) – član
5. Martina Buinac (predstavnica roditelja)
6. Nikica Milojica – (Skup radnika)

DNEVNI

RED

1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za nabavu opreme za školsku kuhinju
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno
radno vrijeme, 6 sati tjedno – radno mjesto učiteljica geografije – do raspisivanja i provedbe
natječaja, ali ne dulje od 60 dana – učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz
nastavnog predmeta geografija.
Konstatira se da su svi članovi Školskog odbora zaprimili dokumentaciju za održavanje elektronske
sjednice.
Konstatira se da je sjednici Školskog odbora bilo nazočno svih sedam članova Školskog odbora.
Konstatira se da je Školski odbor pod toč. 1. Dnevnog reda jednoglasno usvojio prijedlog povjerenstva
i donio Odluku o najpovoljnijoj ponudi za nabavu opreme za školsku kuhinju.
Konstatira se da je Školski odbor pod toč. 2. Dnevnog reda jednoglasno dao prethodnu suglasnost
ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno – radno
mjesto učiteljica geografije – do raspisivanja i provedbe natječaja, ali ne dulje od 60 dana – učiteljica
razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta geografija.
Sastavni dio ovog zapisnika je dokumentacija u elektronskom obliku o tijeku sjednice i očitovanjima
svakog člana Školskog odbora.
Elektronska sjednica zaključena je u 10:30 sati.
Zapisničarka:

Predsjednica Školskog odbora

Sanja Freiberger, v.r.

Dajana Vuković, v.r.

