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OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 

VLADISLAVCI 

 
ZAPISNIK 

sa 7. sjednice Školskoga odbora održane 27. rujna 2017. godine s početkom u 8.00 sati   

 

 

NAZOČNI: 6 članova  

IZOČNA: 1 član  

Sjednici je nazočna i ravnateljica Marija Poje.     

 

DNEVNI RED: 

 
1. Izvješće o imenovanim članovima Školskoga odbora   

2. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Školskoga odbora  

3. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu 

učitelja razredne nastave, na određeno, puno radno vrijeme 

4. Izvješće o rezultatima rada u šk. god. 2016./2017.  

5. Donošenje Kurikuluma  za šk. god. 2017./2018.  

6. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2017./2018. 

7. Donošenje Kućnog reda 

8. Imenovanje zadružnog odbora Učeničke zadruge Mato Lovrak 

9. Pitanja i prijedlozi  
 

Usvojen je dnevni  red.  

 

Ad 1) Osječko – baranjska županija kao osnivač škole izvijestila je školu o imenovanju tri člana 

Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Vladislavci nadnevka 18. rujna 2017. godine. Za 

članove Školskog odbora predstavnike osnivača imenovani su: Ante Maras, Kristina Duvnjak i Matej 

Jelenić. Ravnateljica je novim članovima zaželjela dobrodošlicu. Mandat imenovanim članovima traje 

do isteka mandata članovima Školskog odbora konstituiranog 19. travnja  2017. godine.   
Ad 2) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.   

Ad 3) Ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnost Školskoga odbora za zasnivanje radnog 

odnosa s Marijanom Leventić, mag. prim. educ. na određeno vrijeme do povratka radnika s 

bolovanja, izbora kandidata temeljem natječaja ili na drugi zakonom propisan način, a najdulje 

do 60 dana.  
Na zahtjev Ravnateljice, Školski odbor daje  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s 

Marijanom Leventić mag. prim. educ. na poslovima učitelja razredne nastave, na određeno, puno 

radno vrijeme.   

Ad 4) Izvješće o radu za školsku godinu 2016./17. usvojeno je na sjednici Učiteljskog vijeća te su 

nazočni članovi Školskoga odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika škole već upoznati s njegovim 

sadržajem.  Izvješće je sastavljeno prema propisanim pravilima i sadržajima. Ravnateljica je prezentirala 

navedeno izvješće. Na takvo Izvješće o radu za školsku godinu 2016./2017. nije bilo primjedbi.  

Ad 5) Učiteljsko vijeće utvrdilo je prijedlog  Kurikuluma za školsku godinu 2017./18. ( 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 2017./2018. 
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Ad 6) Učiteljsko vijeće razmotrilo je prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 

2017./18. (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 2017./2018. 

Ad 7) O prijedlogu Kućnog reda provedena je rasprava na Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i 

Vijeću učenika. Nakon razmatranja takvog Kućnog reda pristupilo se glasovanju.  

Školski odbor donosi Kućni red.  

Ad 8) Za članove Zadružnog odbora Učeničke zadruge Mato Lovrak predloženi su  

2 člana iz reda osoblja škole  

Renata Zuzjak  

Aranka Suk 

1 član iz reda roditelja učenika  

Marija Vukmanović 

1 član iz reda suosnivača odnosno članova Zadruge  

Tomo Bagarić  

2 člana iz reda učenika zadrugara  

Karla Kovač i Kristina Šajvan 

1 član predstavnik jedinice lokalne samouprave  

Josip Žuljević  
Školski odbor donosi Odluku o imenovanju predloženih članova Zadružnog odbora.   

Ad 9) Ante Maras je postavio upit o iskustvima s grijanjem škole ne pelete. Ravnateljica je rekla kako 

su iskustva pozitivna s obzirom na kvalitetu grijanja i smanjene troškove za energente.  

Drugih pitanja i prijedloga nije bilo. 

 


