
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA  

VLADISLAVCI 

 
 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 34. sjednice Školskoga odbora održane 29. rujna 2016. godine s početkom u 14.00 sati 

 

NAZOČNI: 4 člana 

IZOČNI: 3 člana 

             
DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s 33. sjednice Školskoga odbora – predsjednica 

2. Izvješće o radu u šk. god. 2015./2016. – ravnateljica 

3. Donošenje Kurikuluma  za šk. god. 2016./2017. – ravnateljica 

4. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2016./2017. – ravnateljica 

5. Usvajanje Financijskog izvješća za razdoblje 1.1. - 30.6.2016.  – ravnateljica 

6. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja fizike, 

na određeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno - ravnateljica  

7. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja 

engleskog jezika, na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno - ravnateljica  

8. Pitanja i prijedlozi – predsjednica  

 

Usvojen je dnevni se red. 

 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s 33. sjednice.   

 

Ad 2) Ravnateljica škole podnosi Izvješće o radu u školskoj godini 2015./2016.  

 

Ad 3) Učiteljsko vijeće utvrdilo je prijedlog  Kurikuluma za školsku godinu 2016./17. ( u daljnjem 

tekstu: Školski kurikulum), a Vijeće roditelja dalo je pozitivno mišljenje glede prijedloga Školskog 

kurikuluma. Školskim kurikulumom  obuhvaćene su aktivnosti i programi koji će se provoditi u školi s 

njihovim ciljevima, namjenom, nositeljima, načinom realizacije, vremenikom,  okvirnim troškovnikom 

te načinom njegova praćenja. Nakon razmatranja Školskog kurikuluma pristupilo se glasovanju.    

Školski odbor donosi   

Kurikulum za školsku godinu 2016./2017. 

 

Ad 4) Učiteljsko vijeće razmotrilo je prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 

2016./17. (u daljnjem tekstu: Godišnji plan), a Vijeće roditelja dalo je pozitivno mišljenje glede 

prijedloga Godišnjeg plana. Nakon razmatranja Godišnjeg plana pristupilo se glasovanju.    

Školski odbor  donosi  

Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2016./2017. 

 

Ad 5)  Ravnateljica podnosi financijsko izvješće za  razdoblje 1.1.-30.6.2016.  

Ukupni prihodi poslovanja iznose  1.548.548  kn,  a ukupni rashodi poslovanja iznose 1.442.077 kn.  

Ukupan  višak prihoda poslovanja iznosi   106.471   kn  ,  manjak prihoda u 2015. godini iznosi 

57.215 kuna, za nefinancijsku imovinu utrošeno je 19.503 kn (certifikat u iznosu od 12.610 kn, 

prijenosno računalo 3.296 kn, mikrofoni 3.448 kn te knjige 149 kn.  

Ukupan višak prihoda poslovanja iznosi 29.753 kn.  



Stanje novčanih sredstava na dan 30.lipnja 2016. godine iznosi  34.507  kn, obveze prema 

dobavljačima su  4.754  kn, koje su podmirene u srpnju 2016. godine.  

Na prijedlog ravnateljice Školski odbor donosi financijsko izvješće za razdoblje 1.1.- 30.6.2016.   

 

Ad 6) Na zahtjev Ravnateljice, Školski odbor daje  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa 

s Adamom Mihaljevićem, bacc.ing. el. sa stečenim pedagoškim kompetencijama, na poslovima učitelja 

fizike, na određeno vrijeme, 8 sati tjedno do izbora kandidata temeljem natječaja ili na drugi zakonom 

propisan način, a najdulje do 60 dana.  

 

Ad 7) Na zahtjev Ravnateljice, Školski odbor daje  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa 

s Marijetom Gal, mag. prim. educ. s izbornim modulom engleski jezik na poslovima učitelja engleskog 

jezika, na određeno, 25 sati tjedno, na određeno do izbora kandidata temeljem natječaja ili na drugi 

zakonom propisan način, a najdulje do 60 dana.  

  

Ad 8) Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je završena u 15.05 sati.  

 


