
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimr Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/18-01/05 

URBROJ: 2211/02-380-3-18-2 

Budinščina, 17.8.2018. 
 

Z A P I S N I K  

s 17.sjednice Školskog odbora održane  

17.8.2018. godine u 8:00 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

NAZOČNI:  Željko  Zozoli, Vesna Svrtan, Jadranka Plantak, Ivana Novosel, Marijana  

                      Hruškar, tajnica-Dijana Margetić  i  ravnateljica – Marija Zozoli. 

NENAZOČNI: Maja Pepelko, Renata Kreber-Mikšaj 

PREDSJEDAVAJUĆI: Jadranka Plantak 

ZAPISNIČAR: Dijana  Margetić-tajnica škole 

                 

 Predsjedavajuća je pozdravila prisutne i predložila  sljedeći  dnevni red:  

 

D N E V N I   R E D: 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 15. i 16.sjednice Školskog odbora. 

2. Prihvaćanje Financijskog izvješća za razdoblje od 1.1. do 30.6.2018.godine. 

3. Potrebe za primanje u radni odnos na početku školske godine 2018./19. i davanje 

suglasnosti na sporazum o prestanku radnog odnosa spremačice škole i učitelja 

glazbene kulture.  

4. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos prema objavljenom natječaju 

učitelja/ice matematike i učitelja/ice glazbene kulture. 

5. Nalaz o provedenom stručno-pedagoškom nadzoru.  

6. Izvješće o probnom radu voditelja računovodstva.  

7. Različito.  

 

Točka 1. 

  

ZAKLJUČAK:  

Zapisnici s 15. i 16.sjednice  prihvaćaju  se  jednoglasno.  

 

Točka 2.  

  

ZAKLJUČAK:  

Jednoglasno se prihvaća Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-30.6.2018.godine s 

napomenom da se ubuduće više pažnje posveti analizi i  usporedbi rezultata poslovanja s 

prethodnim razdobljima zbog  utvrđivanja eventualnih pogrešaka. 

Nadalje, potrebno je kod idućeg izvješća napraviti detaljnije obrazloženje i 

razgraničenje troškova vrtića i škole.   

 

 

 

 



Točka 3. 

ZAKLJUČAK: 

 

 Daje se suglasnost na prestanak radnog odnosa s Ivanom Povijačem i Božicom 

Pratnemer zbog odlaska u mirovinu.  

Ostale informacije primljene su na znanje.   

 

Točka 4. 

 

ZAKLJUČAK: 

 

Daje se suglasnost za primanje u radni odnos Josipe Kocman  iz Budinščine  na radno 

mjesto učiteljice matematike s pola radnog vremena  i na određeno (najdulje do 5 mjeseci).  

 

Daje se suglasnost za primanje u radni odnos Ive Povijač Cerovec  iz Budinščine  na 

radno mjesto učiteljice glazbene kulture  s nepunim radnim vremenom  i na neodređeno.  

 

Točka 5. 

 Ravnateljica je upoznala članove odbora da je učitelj TZK Kristian Tin Amstrong 

imao pedagoški nadzor zbog anonimne prijave roditelja učenika 5.,6. i 7. razreda. Nadzor je 

obavila viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje Sandra Visković.  

Ravnateljica je pročitala nalaz te je nakon toga otvorena rasprava.  

Svi članovi odbora primili su sve informacije vezane uz nadzor na znanje, a dalje će se 

pratiti rad učitelja tijekom slijedeće školske godine.  

 

Točka 6.  

 Voditelj računovodstva Ivan Zrilić obavio je u probnom periodu sve poslove, ali su 

određeni poslovi bili riješeni sa zakašnjenjem i uz određene pogreške.    

Zapisnik je primljen na znanje, s napomenom da voditelj računovodstva više pažnje 

ubuduće posvećuje poštivanju rokova i točnosti u radu.  

 

Točka 7.  

 Ravnateljica je obavijestila članove odbora o aktualnostima u školi:  

-u PŠ  Hrašćina se počelo s izgradnjom sportske dvorane, 

-nastava će ove godine početi u 8:30 sati u PŠ  Hrašćina zbog organizacije prijevoza učenika 

jer imamo u Budinščini novu liniju za Topličicu. 

Ukupno imamo 17 razrednih odjela i 238 učenika.  

Sve informacije članovi odbora primili su na znanje.  

 Sjednica je završena u 9:15 sati.  

 

         ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNICA                   

                                                                                                  ŠKOLSKOG   ODBORA  

 

        Dijana  Margetić                                                                   Jadranka Plantak 


