
Osnovna škola Rudolfa Strohala 

 Lokve 

 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora  

održane 03.10.2018. 

 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Prijedlog aktivnosti ŠSD za školsku godinu 2018./2019. 
3. Odluka Primorsko-goranske županije o broju razrednih odjela za šk. 2018./2019. 
4. Razmatranje i usvajanje Općih akata Škole  

• Godišnji plan i program rada 

• Školski kurikulum 

• Školski razvojni plan 
5. Razmatranje i usvajanje Općih akata Odjela predškolskog odgoja i obrazovanja  

• Godišnji plan i program rada 

• Kurikulum 
6. Odluka MZO RH    -     opremanje školskih knjižnica obveznom lektirom              

- nabava informatičke opreme 

• Donošenje Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave za informatičku 
opremu 

7. Kadrovska problematika 

• Prethodna suglasnost Školskog odbora za sklapanje ugovora o radu na određeno 
nepuno radno vrijeme za radno mjesto stručnog suradnika-knjižničar  
(zamjena za roditeljski dopust) 

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.g. 
9. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2018. - 30.09.2018. 
10. Različito 

 
Zaključci:  

Ad 1.) Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 04. srpnja  
            2018.g.  
 

Ad 2.) Školski odbor  jednoglasno je usvojio Prijedlog aktivnosti ŠSD za školsku godinu 2018./2019.g. 

Ad 3.) Školski odbor upoznat je s Odlukom o broju razrednih odjela za školsku godinu 2018./2019. 

Ad 4.) Školski odbor jednoglasno je usvojio Prijedlog Općih akata Škole. 

Ad 5.) Školski odbor jednoglasno je usvojio Prijedlog Općih akata Odjela predškolskog odgoja   

            i obrazovanja. 

Ad 6.) Ravnateljica Borka Kezele-Kanjer upoznala je članove ŠO sa sadržajem Odluke MZO za        

opremanje školske knjižnice obveznom lektirom i Odluke MZO o nabavi informatičke opreme. 

Temeljem prethodne suglasnosti Školskog odbora, ravnateljica donosi Odluku o pokretanju postupka 

nabave informatičke opreme. 

 



Ad 7.) Školski odbor jednoglasno usvaja prijedlog ravnateljice i daje prethodnu suglasnost da se ugovor                                                                                                     

o radu na određeno nepuno radno vrijeme za radno mjesto stručni suradnik-knjižničar (zamjena M. Š. 

za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta) sklopi s D. M. 

Ad 8.) Temeljem članka 60. Statuta OŠ Rudolfa Strohala, članovi Školskog odbora jednoglasno su 

donijeli  odluku o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018.g. 

Ad 9.) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za razdoblje 1.siječanj-30.rujan 2018.g.  

Ad 10.) Temeljem telefonski dobivene prethodne suglasnosti od Školskog odbora, 27.08.2018.g. A. C. 

raspoređena je na radno mjesto kuharice na određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje J. P.), 

ali ne dulje od 60 dana.  

Temeljem telefonski dobivene prethodne suglasnosti od Školskog odbora, 27.08.2018.g. T. C. 

zaposlena je na radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme do povratka A. C. na to 

radno mjesto, ali ne dulje od 60 dana.  

Temeljem Uputnice Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika - Ureda državne 

uprave u Primorsko-goranskoj županiji i Sindikata hrvatskih učitelja i telefonski dobivene prethodne 

suglasnosti od Školskog odbora, 03.rujna 2018.g. na upražnjeno radno mjesto učitelja informatike 

zaposlen je D. F. 

 

                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                     Andreja Marković, prof. 


