
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola  Vladimr Nazor  Budinščina 

KLASA: 003-06/19-01/06 

URBROJ: 2211/02-380-3-19-2 

Budinščina,6.9.2019. 
 

ZAKLJUČCI  

s 28.sjednice Školskog odbora održane  

6.9.2019. godine u 11:00 sati u 

prostorijama MŠ  Budinščina  

 

NAZOČNI:  Renata Kreber-Mikšaj, Jadranka Plantak, Ivana Novosel, Željko Zozoli,   

                      Valentina Ratkajec, Maja Pepelko, tajnica-Dijana Margetić, ravnateljica –  

                      Marija Zozoli 

NENAZOČNI: Vesna Svrtan 

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 27. sjednice Školskog odbora. 

2. Prihvaćanje Izvješća o radu škole za školsku godinu 2018./2019., te  predškole i 

dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2018./2019. 

3. Davanje suglasnosti za sporazumni prekid radnog odnosa sa Snježanom Jakoplić 

Vidović. 

4. Davanje suglasnosti za primanje u radni odnos jedne pomoćnice u nastavi u okviru 

projekta „Baltazar 4“. 

5.  Donošenje Odluke o kriterijima za selekciju  djece za oslobađanje od plaćanja školske 

kuhinje u okviru projekta „Zalogajček 4“.   

6. Donošenje Odluke o cijeni školske kuhinje u školskoj godini 2019./2020. 

7. Donošenje Odluke o darovanju zemljišta  Općini  Hrašćina uz prethodnu suglasnost 

Krapinsko-zagorske županije.  

8. Informacije na početku školske godine 2019./2020. 

9. Donošenje Odluke o osnivanju učeničke zadruge 

10. Različito.  

   

  Dnevni red je dopunjen na sjednici točkom 9. Donošenje Odluke o osnivanju 

učeničke zadruge i kao takav je jednoglasno prihvaćen. Točka 9. je postala točka 10.   

 

 Točka 1.  

  Zapisnik s 27.  sjednice  je prihvaćen jednoglasno.  

 

Točka 2.  

   

Jednoglasno se prihvaćaju  Izvješće o radu  škole, predškole i dječjeg vrtića  za 

školsku odnosno pedagošku godinu 2018./2019. Izvješća su sastavni  dio ovog zapisnika.  



Točka 3. 

   

Jednoglasno se daje suglasnost na sporazumni prekid radnog odnosa s Snježanom 

Jakoplić-Vidović. 

  

Točka 4.  

 

 Daje se suglasnost za primanje u radni odnos pomoćnice u nastavi Marijane Hruškar  s 

danom 9.9.2019.godine s 22 sata tjedno i do kraja nastavne  godine 2019./2020. 

 

Točka 5.  

 

1. Treće i svako sljedeće dijete iz obitelji koje je učenik naše škole osloboditi će se 

plaćanja preko Općina Budinščina i Hrašćina. 

2. Maknuti s popisa one učenike čiji roditelji rade u inozemstvu i primaju inozemni dječji 

doplatak. 

3. Ako ima iz iste obitelji više učenika u našoj školi, oslobodit će se samo jedan preko 

projekta Zalogajček 4.  

4. Neće se oslobađati od plaćanja učenici čija su oba roditelja zaposlena.  

 

Točka 6.  

 

 Donosi se Odluka o sufinanciranju školske kuhinje u školskoj godini 2019./2020. u 

iznosu od 5,50 kn dnevno  po učeniku.  

 

Točka 7.  

 

Daruje se  zemljište s ruševnim ostacima stare škole Hrašćina Općini Hrašćina za 

potrebe Mjesnog odbora Hrašćina. 

  

Točka 8.  

 

Ravnateljica je upoznala prisutne s aktualnostima na početku ove školske godine:  

Sve informacije ravnateljice  primljene su  na znanje.  

 

Točka 9.  

 

 Donosi se Odluka o osnutku učeničke zadruge pri OŠ  Vladimir Nazor Budinščina.  

 

Točka 10.  

 

Nije bilo  pitanja. 

Sjednica je završena u 12:20 sati.  

 

 

         ZAPISNIČAR                                                                      PREDSJEDNICA                   

                                                                                                  ŠKOLSKOG   ODBORA  

 

        Dijana  Margetić                                                                   Jadranka Plantak 


