
 

                        ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE 

        Dana  30.9.  2021. godine s početkom u 13,00  sati u prostoriji  školske knjižnice. 

Na sjednici prisutni:    Nevenka Pokos, Silvana Mrazović, Sonja Pavlić i Mladen Delić 

Odsutni: 

Ostali prisutni: Gordana Fileš, ravnateljica i Jasminka Šimunec, zapisničar 

Sjednicu Školskog odbora otvorila je ravnateljica  i pozdravila sve prisutne. Nakon što je 

utvrđena natpolovična većina  predložen je  sljedeći 

Dnevni red sjednice: 

1 .Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 7.7.2021. 

2. Usvajanje Godišnjeg plana  i programa škole za 2021/2022. šk. godinu i usvajane Školskog 

kurikuluma za 2021./2022. šk. godinu 

3.Radni odnosi 

4.Osiguranje učenika 

5. Razno 

Dnevni red je usvojen. 

Tijek sjednice po točkama dnevnog reda: 

Ad.1.) Predsjednica  je  pročitala je zapisnik sa sjednice  Školskog odbora održane 7.7.2021.  

A2.) Ravnateljica  škole opširno  je  informirala članove Školskog odbora o Godišnjem planu i programu 

rada  škole za 2021./2022. školsku godinu i Školskom Kurikulumu te predložila njihovo usvajanje. 

Članovi školskog odbora jednoglasno su usvojili Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum,  

za 2021./2022. školsku godinu. 

Ad.3.)Ravnateljica je upoznala članove ŠO o potrebi  za učiteljem Njemačkog jezika, Hrvatskog jezika,  

učitelja/icu razredne nastave i  domara , te zatražila suglasnost za raspisivanje natječaja za                                            

- Učitelja/icu  Njemačkog  jezika, neodređeno radno vrijeme,  40 sati tjedno  

- Domara –ložača centralnog grijanja, na neodređeno radno vrijeme, 40 sati tjedno 

- Zasnivanje radnog odnosa  sa učiteljem Hrvatskog  jezika, određeno radno vrijeme, 40 sati 

tjedno 

-  Zasnivanje radnog odnosa s učiteljem/icom razredne nastave, određeno radno vrijeme , 40 

sati tjedno i 

Školski odbor suglasan je o raspisivanju natječaja. 



Ad,.4.) Ravnateljica  je upoznala članove Školskog odbora s ponudama za osiguranje učenika od 

posljedica nezgode i osiguranje škole( imovina, odgovornost prema trećima). Članovi Školskog odbora 

jednoglasno su izabrali Croatia osiguravajuće društvo. 

 

Ad.5.) Ravnateljica je izvijestila članove Školskog odbora o sadržaju sastavka  Vijeća roditelja. 

Završeno u 14,30 sati. 

 

 

Zapisničar: Jasminka Šimunec                                 Predsjednik Školskog odbora: Nevenka Pokos 

 

 

 

 

 

 

 

 


