
Osnovna škola Rudolfa Strohala 

 Lokve 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora  

održane 04.07.2019. 

 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o radu ŠSD za školsku godinu 2018./2019. 
3. Izvješće o radu za školsku godinu 2018./2019. 

• Škole 

• Programa predškolskog odgoja  

• Stručne suradnice 

• Školske knjižnice 
4. Izvješće o upisnom postupaku u Program predškolskog odgoja za šk. godinu 2019./2020. 
5. Nadzor nad zakonitošću: 

• Statuta 

• Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2018./2019. godinu 

• Školskog kurikuluma za školsku 2018./2019. godinu 
6. Informacija o upisu Statuta u sudski registar 
7. Prijedlog Pravilnika o radu /razmatranje i donošenje odluke/ 
8. Donošenje odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019.g. 
9. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2019. - 30.06.2019. /donošenje odluke/ 
10. Kadrovska problematika 
11. Različito 

 

Zaključci:  

 

Ad 1.) Zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 29. travnja 2019.g. jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2.) Školski odbor upoznat je s izvješćem o radu Školskog sportskog društva za školsku 

            2018./2019. godinu koje je jednoglasno usvojeno. 

Ad 3.) 

• Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Škole za školsku 2018./2019. godinu. 

• Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu PPO za školsku 2018./2019. godinu.  

• Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu stručne suradnice psihologinje. 

• Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu školske knjižnice za šk. 2018./2019.g. 
 

Ad 4.) Za školsku godinu 2019./2020. upisano je ukupno 10 polaznika u PPO od toga 1 novi  

            i 9 iz prethodne školske godine (6 predškolaca).  

 

Ad 5.) Ured državne uprave PGŽ - Služba za društvene djelatnosti izvršio je nadzor nad zakonitošću: 

• Statuta -  u provedenom postupku utvrđeno je da odredbe Statuta Škole nisu u suprotnosti  
s važećim propisima 

• Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2018./2019. godinu 

• Školskog kurikuluma za školsku 2018./2019. godinu 
               U provedenom postupku utvrđeno je da GPP i Kurikulum sadrže sve elemente značajne 
               za kvalitetan rad, temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  

               školi. 



Ad 6.) Temeljem prethodne suglasnosti Župana PGŽ na Prijedlog Statuta Škole i Odluke Školskog  
            Odbora OŠ Rudolfa Strohala od 02.travnja 2019.g. na Trgovačkom sudu u Rijeci izvršen je  
            upis Statuta u sudski registar (Rješenje o upisu od 25. travnja 2019.g.) 
 
Ad 7.) Školski odbor jednoglasno je usvojio Pravilnik o radu OŠ Rudolfa Strohala, Lokve. 

Ad 8.) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog  

            plana za  2019.g. 

Ad 9.) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje       
            1.siječanj-30.lipanj 2019.g.  
 
Ad 10.) Jožica Petelin zaposlena na radnom mjestu kuharice i Ljiljana Novak zaposlena na radnom  

              mjestu učiteljice razredne nastave pismeno su obavijestile Školu o namjeri odlaska u  

              mirovinu. Jožici Petelin je radni odnos prestao  dana 30.lipnja 2019.g., a Ljiljani Novak će  

              zadnji radni dan biti 31. kolovoz 2019.g. 
 

Ad 11.)  

a) Temeljem  Odluke MZO Školi su doznačena sredstva za opremanje školske knjižnice       
obveznom  lektirom u iznosu od 2.000,00 kn i 5.500,00 kn za nabavu sredstava i opreme za 
provedbu kurikuluma. Sredstva su namjenski utrošena. 

               Temeljem sklopljenog Ugovora,  PGŽ doznačila je Školi sredstva za financiranje programa                 
               iznad zakonskog standarda. Sredstva u iznosu od  7.000,00 kn  utrošena su namjenski za                                                 
               tiskanje školskog lista „Hapica“.  

b)  Općina Lokve kao osnivač  PPO-a aplicirala je na sredstva za razvoj ruralnih područja.  
 U suglasnosti sa Školom sredstva namjerava utrošiti za uređenje potkrovlja u školskoj 
 zgradi za potrebe PPO-a. Dosadašnji prostor prenamijenio bi se u učionicu za potrebe  
 škole.  Škola i Općina potpisat će Ugovor o plaćanju troškova (struje, vode,grijanja,  
 čišćenja i ostalih režijskih troškova) koje će u potpunosti snositi Općina. 
 

c) Ravnateljica upoznaje ŠO s prijedlogom PGŽ  MZO o početku i završetku nastavne godine za 
školsku 2019./2020. godinu. 

 

 

                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                     Andreja Marković, prof. 


