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Z A P I S N I K 
 1.  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŢANE U PROSTORIJAMA 

OSNOVNE ŠKOLA MAČE (školska knjiţnica) 

DANA  28. rujna 2016. GODINE 

 

Vrijeme početka: 18:00 sati 

 

Prisutni: Mirjana Marijić, Štefica Bobinec, Stjepan Špoljar,  Srećko Pozaić 

Odsutni: Valentina Benčić Mišić, T. Herceg Babić, Ţeljka Mrkoci 

Na sjednici je prisutan i ravnatelj škole gosp. Vladimir Grudenić, tajnica Kristina Havoić, 

računovotkinja gosp. Draţenka Lugarić 

 

Predsjednica Školskog odbora Mirjana Marijić otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te  

konstatira da je dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predlaţe se sljedeći Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.-30.6.2016. 

3. Izvješće o iznajmljivanju školske sportske dvorane za razdoblje 1.1.-30.6.2016. 

4.  Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače i Godišnjeg plana i 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja za šk. god. 2015./2016. 

5. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa (voditelj predškole i 

pomagač u nastavi) 

6. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače,  Godišnjeg plana i programa 

rada predškole  i Školskog kurikuluma za šk. god. 2016./2017. 

7. Dopuna Pravila Učeničke zadruge „Hiţa“ 

8. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Predloţeni Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1.) Prisutni članovi Školskog odbora nemaju primjedbi na zapisnik s prethodne sjednice 

Školskog odbora te se isti jednoglasno usvaja.  

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se usvaja zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 2.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ računovotkinji škole. Gosp. Draţenka 

Lugarić izlaţe Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.1.-

30.6.2016., isti je svim članovima ranije dostavljen. Prisutni članovi nemaju primjedbi niti 

pitanja. 
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 ZAKLJUČAK: 

Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Izvještaj o prihodima i rashodima, 

primicima i izdacima za razdoblje 1.1.-30.6.2016. 

 

Ad 3.) Računovotkinja škole gosp. Draţenka Lugarić izlaţe Izvještaj o iznajmljivanju školske 

dvorane 1.1.-30.6.2016. Isti je svima ranije dostavljen. Prisutni članovi nemaju primjedbi niti 

pitanja. Ravnatelj se javlja za riječ i predlaţe da se smanji cijena najma školske dvorane, 

budući da proteklih 6 mjeseci dvorana nije bila iznajmljivana. Predlaţe da se na sljedećem 

Školskom odboru promijeni Pravilnik o iznajmljivanju školske dvorane i time smanji cijena 

najma. Prisutni se slaţu. Za sljedeću sjednicu napravit će se analiza cijene iznajmljivanja u 

okolnim školama i pronaći najbolje rješenje za OŠ Mače. 

 

 

 

 ZAKLJUČAK: 

Prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Izvještaj o iznajmljivanju školske 

dvorane za razdoblje 1.1.-30.6.2016. 

 

 

 

Ad 4.) Predsjednica Školskog odbora prepušta riječ ravnatelju koji izlaţe Izvješće o 

ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače i Godišnjeg plana i programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja za šk. god. 2015./2016. Izvješća su svim članovima 

dostavljena prije sjednice. Ravnatelj obavještava prisutne da su Godišnji plan i program rada 

Osnovne škole, a i predškole u potpunosti ispunjeni. Prisutni nemaju pitanja niti primjedbi i 

jednoglasno prihvaćaju  Izvješća. 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se prihvaća Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Mače i 

Plani i programa predškolskog odgoja i obrazovanja za šk. god. 2015./2016. 

 

Ad 5.) 

Za riječ se javlja ravnatelj Vladimir Grudenić. Ravnatelj upoznaje prisutne kako predškola 

počinje s radom 3. listopada 2016. Godine te da je raspisan natječaj za voditelja programa 

predškole. Obavještava prisutne da je na natječaj pristiglo 6 molbi, svi kandidati su stručni, a od 

toga je samo jedna molba nepotpuna, ostale su potpune. Ravnatelj predlaţe Anu Habulin za 

voditeljicu programa predškole. Nakon kraće rasprave jednoglasno se usvaja prijedlog 

ravnatelja. Ravnatelj upoznaje prisutne da se je Škola javila na mjeru HZZ Javni radovi za 

mlade- „Pomagač u nastavi“ prema kojoj smo poslali dokumentaciju za Sanju Ščapec kao 
potencijalnog pomagača. Ravnatelj obavještava prisutne kako još nismo dobili dogovor od 

HZZ te da će suglasnost za zapošljavanje zatraţiti po dobivanju pozitivnog odgovora HZZ. 

 

ZAKLJUČAK: 

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost za zapošljavanje 

Ane Habulin. 
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Ad 6.) Članovima Školskog odbora dostavljeni su prijedlozi Godišnjeg plana i programa rada 

OŠ Mače za šk .god. 2016./2017., Godišnjeg plana i programa rada predškole u šk. god. 

2016./2017. te Školski kurikulum za šk. god. 2016./2017. Ravnatelj ukratko izlaţe navedene 

dokumente. Prisutni članovi Školskog odbora nemaju primjedbi na iste te se jednoglasno 

donose. 

 

ZAKLJUČAK: 

Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada OŠ Mače za šk. god. 2016./2017.; 

Godišnji plan i program rada predškole za šk. god. 2016./2017. te Školski kurikulum za šk. 

god. 2016./2017. 

Ad 7.) Ravnatelj obavještava prisutne da neće biti glasovanja o ovoj točki, budući da se 

Zadruţni odbor još nije sastao. Izmjena će biti samo u pogledu dodavanja novih sekcija. 

OdgaĎa se glasanje do sljedeće sjednice. 

 

 Ad 8.) 

Ravnatelj obavještava prisutne da je Vijeće roditelja izabralo Croatia osiguranje d.d. kao 

osiguravajuće društvo za osiguranje učenika u školskoj godini 2016./2017. Svi prisutni članovi 

slaţu se s tim izborom i podrţavaju ga. 

  

Nema drugih pitanja ni prijedloga. 

 

 

Završeno u 19:30 sati.  

 

     Zapisničarka       Predsjednica Školskog odbora 

   Kristina Havoić, v.r.                     Mirjana Marijić, v.r.  


