
Osnovna škola Rudolfa Strohala 

 Lokve 

 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora  

održane 03.10.2019. 

 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Prijedlog aktivnosti ŠSD za školsku godinu 2019./2020. 
3. Odluka Primorsko-goranske županije o broju razrednih odjela za šk. 2019./2020. 
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 - nabava udžbenika za učenike Škole 
7. Kadrovska problematika 
8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.g. 
9. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2019. - 30.09.2019. 
10. Različito 

 
 

Zaključci:  

Ad 1.) Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane  
            26. kolovoza  2019.g.  

Ad 2.) Školski odbor  jednoglasno je usvojio Prijedlog aktivnosti ŠSD za školsku godinu 2019./2020. 

Ad 3.) Školski odbor upoznat je s Odlukom o broju razrednih odjela za školsku godinu 2019./2020. 

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 informirala je članove ŠO da je prema Odluci MZO, Škola 
provela nabavu  udžbenika za učenike Škole. Za nabavu udžbenika Školi su doznačena sredstva u iznosu 
od 17.956,35 kn. Sredstva su namjenski utrošena. Udžbenici su od strane dobavljača na vrijeme 
isporučeni i roditelji su ih preuzeli. 
 
Ad 7.) Ravnateljica napominje da je temeljem prethodne suglasnosti Školskog odbora na mrežnim 
stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stanicama i oglasnoj ploči 
Škole 17. rujna 2019.g. objavljen natječaj za zasnivanje radnog odnosa. 

 Učitelj/ica glazbene kulture - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme, 
16 sati ukupnog tjednog radnog vremena,  

 Učitelj/ica informatike – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme,  
15 sati ukupnog tjednog radnog vremena,  



 Učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 
18 sati ukupnog tjednog radnog vremena   

Zapošljavanje će se provesti prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u 
Osnovnoj školi Rudolfa Strohala, Lokve.  
 
  Školski odbor jednoglasno daje Ravnateljici prethodnu suglasnost da ugovor o radu za  

 radno mjesto učitelj/ica informatike, na neodređeno nepuno radno vrijeme sklopi  
 s Daliborom Fakom (magistar pedagogije i magistar edukacije informatike) koji udovoljava  
 uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima. 

 Školski odbor jednoglasno daje Ravnateljici prethodnu suglasnost da ugovor o radu za  
radno mjesto učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno nepuno radno vrijeme  

               sklopi s Reom Raušel sa završenom prirodoslovno-matematičkom gimnazijom u Srednjoj  
               školi Delnice. S izabranom kandidatkinjom bit će potpisan Ugovor o radu na određeno,  
                najdulje do pet (5) mjeseci budući osoba ne ispunjava propisane uvjete. 

  Za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture, Povjerenstvo za vrednovanje kandidata, provest  
će 10.listopada 2019.g. testiranje kandidata. 

                               
Ad 8.) Temeljem članka 80. Statuta OŠ Rudolfa Strohala, članovi Školskog odbora jednoglasno su 
donijeli  odluku o usvajanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.g. 

Ad 9.) Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za razdoblje 1.siječanj-30.rujan 2019.g.  

Ad 10.) Nema zabilješki. 

 

                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                     Andreja Marković, prof. 


