
Osnovna škola Rudolfa Strohala 
 Lokve 

 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora 

održane 06.10.2021. 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Postupanje po točki 2. i 3. Rješenja prosvjetne inspekcije (KLASA: UP/I-600-04/21-

02/00201, URBROJ: 533-08-21-0003 od 13. srpnja 2021.g.) 
3. Prijedlog aktivnosti ŠSD za školsku godinu 2021./2022. 
4. Odluka Primorsko-goranske županije o broju razrednih odjela za šk. 2021./2022. 
5. Razmatranje i usvajanje Općih akata Škole  

 Godišnji plan i program rada 

 Školski kurikulum 

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

 Godišnji plan i program rada 

 Kurikulum 
7. Kadrovska problematika 
8. Donošenje Izmjena Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  
9. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2021. - 30.09.2021. 
10. Donošenje Izmjena Statuta Škole uz prethodnu suglasnost Osnivača 
11. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Osnovne škole Rudolfa Strohala  
12. Različito 

 
Zaključci:  

Ad 1.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane  
12.kolovoza 2021.g. 
 
Ad 2.) 
Ravnateljica je u zadanom roku postupila po točki 2. i 3. Rješenja prosvjetne inspekcije (KLASA: 
UP/I-600-04/21-02/00201, URBROJ: 533-08-21-0003 od 13. srpnja 2021.g.  
O navedenom bit će obaviještena Područna služba prosvjetne inspekcije Rijeka. 
 
Ad 3.) 
Školski odbor jednoglasno je usvojio Prijedlog aktivnosti ŠSD za školsku godinu 2021./2022. 
 
Ad 4.)  
Školski odbor upoznat je s Odlukom o broju razrednih odjela za školsku godinu 2021./2022. 
 
Ad 5.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio Prijedlog Općih akata Škole. 
 
Ad 6.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio Prijedlog Općih akata Programa predškolskog odgoja. 



Ad 7.)  
Temeljem prethodne suglasnosti Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ i Školskog 
odbora,  na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te 
mrežnim stanicama i oglasnoj ploči Škole, tijekom listopada 2021.g. bit će objavljen natječaj za 
zasnivanje radnog odnosa  

 učitelja/ice matematike - 1 /jedan/ izvršitelj/ica na određeno, puno radno 
vrijeme, 40 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 glazbene kulture, na neodređeno nepuno radno vrijeme sklopi s Bojanom 
Perhat na temelju Uputnice Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika 
Primorsko-goranske županije i Sindikata hrvatskih učitelja.  
 
Ad 8.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i postupku 
zapošljavanja u OŠ Rudolfa Strohala, Lokve.  
Izmjene i dopune Pravilnika bit će dostavljene Upravnom tijelu županije nadležnom za poslove 
obrazovanja na suglasnost. 
 
Ad 9.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijsko izvješće za razdoblje 1.siječanj - 30.rujan 

2021.g.  

Ad 10.) 
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o donošenju Izmjena Statuta OŠ Rudolfa Strohala. 
 

Ad 11.) 
Školski odbor jednoglasno je donio Zaključak o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta 
Osnovne škole Rudolfa Strohala. 
 

Ad 12.) 
Nema zabilješki. 
 

                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                              Andreja Marković, prof. 

 

 

 


