
OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 

VLADISLAVCI 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

s 37. sjednice Školskoga odbora održane 22. prosinca 2016. godine s početkom u 7.00 sati  

 

NAZOČNI:  SVI ČLANOVI    

DNEVNI RED 

1. Usvajanje zapisnika s 36. sjednice Školskoga odbora – predsjednica 

2. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe 

-  ravnateljica  

3. Financijski plan za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. - ravnateljica 

4. Plan nabave za 2017. godinu – ravnateljica 

5. Donošenje Odluke o nenastavnim danima 12. i 13. siječnja 2017.  

6. Pitanja i prijedlozi – predsjednica  

 

Usvojen je dnevni red.  

 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.   

 

Ad 2) Temeljem članka 5. stavka 2. Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne 

novine broj 21/02.) i članka 46. Statuta škole Školski odbor donosi  

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe 

 

1. Imenuje se Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe (u daljnjem 

tekstu Povjerenstvo) u sastavu: Željka Mađer, predsjednik povjerenstva, Ivana 

Miočević, član povjerenstva i Mirta Matoković, član povjerenstva.  

2. Povjerenstvo obavlja poslove prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe. 

3. Povjerenstvu se određuje rok od 6 mjeseci za obavljanje poslova. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Temeljem članka 5. stavka 2. Pravilnika o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine 

broj 21/02.) i članka 46. Statuta škole Školski odbor donosi  

ODLUKU  

o provođenju redovnog godišnjeg otpisa knjižnične građe 
 

Ad 3) Na prijedlog ravnateljice Školski odbor donosi Financijski plan za 2017. s projekcijom 

za 2018. i 2019. godinu i obrazloženjem financijskog plana.  

 

Ad 4) Na prijedlog ravnateljice Školski odbor donosi Plan nabave za 2017. godinu (u prilogu). 

 

Ad 5) Prema odredbama članka 8. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju 

radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 

2016./2017., Osječko baranjska županija nije drugačije planirala  trajanje zadnjeg tjedna 

zimskog odmora učenika. O tome odlučuje ministarstvo na prijedlog ureda državne uprave 

nadležnog za obrazovanje na razini županije. Ministarstvo je školama dostavilo preporuku 

kojom se daje mogućnost školskim odborima da donesu odluku o nenastavnim danima 12. i 13. 

siječnja 2017. godine. 
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Školski odbor je donio Odluku o nenastavnim danima 12. i 13. siječnja 2017. prema kojoj će drugo 

obrazovno razdoblje započeti 16. siječnja 2017. godine. 

 

Ad 6) Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

Sjednica je završena u 7.40 sati.  

 

 


