
Osnovna škola Rudolfa Strohala 

 Lokve 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora  

održane 06.07.2020. 

 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o radu ŠSD za školsku godinu 2019./2020. 
3. Izvješće o radu za školsku godinu 2019./2020. 

• Škole 

• Programa predškolskog odgoja  

• Stručne suradnice 

• Školske knjižnice 
4. Izvješće o upisnom postupaku u Program predškolskog odgoja za šk. godinu 

2020./2021. 
5. Donošenje odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020.g. 
6. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2020. - 30.06.2020. /donošenje odluke/ 
7. Otpis knjižne građe iz fonda školske knjižnice 
8. Različito 

 

Zaključci:  

Ad 1.) Zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 26. svibnja 2020.g. jednoglasno je usvojen. 

Ad 2.) Školski odbor upoznat je s izvješćem o radu Školskog sportskog društva za školsku 
            2019./2020. godinu koje je jednoglasno usvojeno. 
Ad 3.) 

• Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Škole za školsku 2019./2020. godinu. 

• Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu PPO za školsku 2019./2020. godinu.  

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

• Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu školske knjižnice za šk. 2019./2020.g. 

Ad 4.) Za školsku godinu 2020./2021. upisano je ukupno 7 polaznika u PPO od toga 2 nova  
            i 5 iz prethodne školske godine (troje predškolaca).  

Ad 5.) Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog  
            plana za  2020.g. 

Ad 6.) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o usvajanju Financijskog izvješća za razdoblje       
            1.siječanj-30.lipanj 2020.g.  
 
Ad 7.) Sukladno zapisniku Povjerenstva za otpis knjižne građe, Školski odbor je odobrio otpis 
            knjižne građe iz fonda školske knjižnice. 
 
Ad8.) Sukladno obavijesti učiteljice TZK istoj će biti dostavljena Izjava poslodavca da smo suglasni  
           s iskazanom namjerom zaposlenice o povratku na rad dana 08.rujna 2020.g. i korištenju prava    
           na godišnji odmor za 2019. i 2020.g. 
           Školski odbor jednoglasno donosi Odluku da se Općini Lokve dozvoli postavljanje antena na  
           objekte Škole na način iskazan u Zahtjevu, a vezano za projekt WiFi4EU. 

                                                                                                                Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                     Andreja Marković, prof. 


