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 ZAPISNIK S 4. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 
 ODRŽANE DANA 28.9.2017. GODINE 

 

Sjednica je započela u 15:00 sati u prostorijama škole. 

 

Prisutni:  

Sanja Horvat Pahek– predsjednica ŠO 

Miljenka Vidović Mohl – članica 

Maja Lukman Šprajc- članica 

Nikola Zuzel – član 

Zvonimir Vlah- član 

Sandra Vlahek – ravnateljica škole 

Blaženka Hegeduš – tajnica i računovođa škole 

 

Odsutni: 

Kristijan Baranašić – član 

Tihomir Horvat – član 

 

DNEVNI RED: 
 
1.  Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice ŠO 

2.  Donošenje Plana i programa škole za šk. god. 2017./2018. 

3.  Donošenje Kurikuluma za 2017./2018. 

4. Polugodišnje financijsko izvješće 

5. Odluka o odabiru osiguranja za učenike 

6. Projekt povećanja energetske učinkovitosti dvorane OŠ Donji Kraljevec – potpisivanje izjava i 

izvješće o provedenim aktivnostima 

7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za iznajmljivanje sportske dvorane 

8. Zahtjev za korištenje sportske dvorane u svrhu vježbanja djece predškolske dobi 

9. Otvaranje jednostavne nabave za energente 

10.  Ostala pitanja i prijedlozi 

                                                   

 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 



Rasprava po Dnevnom redu: 
 

 

Točka 1. 

 

Predsjednica konstatira da je zapisnik s 3. sjednice ŠO jednoglasno prihvaćen. 

 

Točka 2 . 

 

    Ravnateljica škole prezentira GPP rada škola za šk. godinu 2017./2018. koji je kao 

prijedlog bio prethodno razmatran na Učiteljskom vijeću i Vijeću roditelja. Nije bilo 

dopuna niti pitanja pa je GPP rada škole za šk. god. 2017./2018. na prijedlog ravnateljice 

škole jednoglasno donijet. 

 

Točka 3 . 

 

   Ravnateljica je predstavila prijedlog Kurikuluma za 2017./2018. godinu. Nije bilo 

dopuna niti primjedbi pa je Kurikulum za šk. god. 2017./2018., koji su preložili Učiteljsko 

vijeće i ravnateljica škole jednoglasno donijet. 

 

Točka 4 . 

 

Tajnica i računovotkinja škole, gđa. Blaženka Hegeduš prezentira Izvještaj o prihodima i 

rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. – 30.6. 2017. godine tj. 

polugodišnje financijsko izvješće.  Na prijedlog ravnateljice, polugodišnje izvješće je 

jednoglasno donijeto. 

 

 

Točka 5 . 

 

Nakon rasprave o ponudama osiguravajućih kuća, jednoglasno je za osiguranje učenika za 

šk. godinu 2017./2018.  prihvaćena ponuda osiguravajuće kuće Euroherc. 

 

 

 

 

 



Točka 6 . 

 

    Ravnateljica je članove ŠO upoznala s daljnjim aktivnostima u Projektu povećanja 

energetske učinkovitosti dvorane OŠ Donji Kraljevec. Svaki  član ŠO treba potpisati Izjavu 

o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi 

(NN 120/2016). Potpisanu izjavu članovi ŠO dostavit će ravnateljici. 

 

 

Točka 7 . 

 

   Ravnateljica škole zatražila je od ŠO donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 

iznajmljivanje sportske dvorane.  Odluka za raspisivanje natječaja je jednoglasno donijeta. 

 

Točka 8 . 

 

    Ravnateljica škole pročitala je zamolbu učitelja TZK, prof. Damira Žegarca za korištenje 

školske sportske dvorane za potrebe vježbanja djece predškolske dobi.  ŠO je  zamolbu  

jednoglasno odobrio. 

 

Točka 9 . 

 

    Ravnateljica je obavijestila članove ŠO kako će pokrenuti postupak javne nabave za 

nabavku energenata (struja, voda, plin) te za obavljanje poslova zaštite na radu. Ista je za 

nabavu loživog ulja već provedena.  

 

Točka 10 . 

    

    Nije bilo ostalih pitanja. 

 
 
Sjednica završava s radom u 16:15 sati. 

 

Zapisničarka:                        Predsjednica Školskog odbora: 

Maja Lukman Šprajc, prof.                    m.p.                              Sanja Horvat Pahek, prof. 

 

 


