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OSNOVNA ŠKOLA STRAHONINEC 
ŠKOLSKI ODBOR 
KLASA: 003-06/16-01/02 
URBROJ: 2109-43-16-02 
Strahoninec, 04.02.2016. 
 

PREDMET: Skraćeni zapisnik sa 34. sjednice Školskog odbora održane 04.02.2016. u 19 sati 

Prisutni: 
- članovi Školskog odbora: predsjednica Bernarda Topolko, Siniša Trajbar, Hrvoje Šlezak, 

Svjetlana Zlatarek, Jasminka Poljanec; 
- ravnateljica Jelena Okun; 
- računovotkinja Melanija Moharić; 
- tajnica Silvija Antonović. 

Odsutni: članovi Školskog odbora. Mario Kanižaj i Dijana Pasarić (ispričali su se). 
Predsjednica je otvorila sjednicu i konstatirala da je prisutno 5 od 7 članova Školskog odbora i da su 
sve odluke pravovaljane, te čita predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 32. sjednice Školskog odbora održane 22.12.2015. godine i 
zapisnika s 33. (elektronske) sjednice Školskog odbora održane 25.01.2016. godine 

2. Usvajanje Pročišćenog teksta Statuta OŠ Strahoninec 
3. Usvajanje 1. Izmjena i dopune Godišnjeg plana i programa rada OŠ Strahoninec za 

2015./2016. školsku godinu 
4. Usvajanje 1. Izmjena i dopuna Kurikuluma OŠ Strahoninec za 2015./2016. školsku godinu 
5. Usvajanje Godišnjeg obračuna za 2015. godinu  
6. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu kuharice 

(puno određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, najdulje do 60 dana)   
7. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice 

(puno određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje, najdulje do 60 dana) 
8. Ostala pitanja i prijedlozi  

 
Predsjednica otvara raspravu po dnevnom redu. Nema rasprave. Na prijedlog predsjednice Školskoga 
odbora jednoglasno je usvojen dnevni red. 
 
T.1. 
Predsjednica otvara raspravu po primljenim zapisnicima. Nema primjedbi. 
Na prijedlog predsjednice, jednoglasno je donio odluku o usvajanju skraćenog zapisnika s 32. sjednice 
Školskog odbora održane 22.12.2015. godine te zapisnika s 33. (elektronske) sjednice Školskog 
odbora održane 25.01.2016. godine. 
 
T.2.  
Predsjednica poziva tajnicu da obrazloži pročišćeni tekst Statuta kojeg smo primili.  
Nakon kratkog obrazloženja tajnice, otvorena je rasprava. Nema rasprave.  
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvojanju Pročišćenog teksta 
Statuta Osnovne škole Strahoninec. 
 
 
 
     Zapisala:        Predsjednica Školskog odbora: 
Silvija Antonović       Bernarda Topolko 
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T.3.  
Predsjednica poziva ravnateljicu da ukratko obrazloži 1.  izmjene i dopune Godišnjeg plana i 
programa rada OŠ Strahoninec za 2015./2016. školsku godinu. Ravnateljica ukratko obrazlaže 
izmjene do kojih je došlo zbog povećanja satnice učiteljici njemačkog jezika S. Nedelkovskoj. 
Predsjednica otvara raspravu. Nema rasprave. 
Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju 1. Izmjena i dopuna 
Godišnjeg plana i programa rada OŠ Strahoninec za 2015./2016. školsku godinu. 
 
T.4. 
1. izmjene i dopune također su posljedica povećanja satnice učiteljici njemačkog jezika. 
Nema rasprave, pa je na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o 
usvajanju  1. Izmjena i dopuna Kurikuluma OŠ Strahoninec za 2015./2016. školsku godinu. 
 
T.5. 
Predsjednica gđa Topolko navodi kako smo dobili Godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu 
(obrasce  Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o promjenama 
vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama, Bilješke, Izvještaj o rashodima prema 
funkcijskoj klasifikaciji, Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.-31.12.2015.) te otvara raspravu.  
U raspravi su sudjelovali g. Šlezak, ravnateljica gđa Okun i računovotkinja gđa Moharić. 
Nakon rasprave,  na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju 
Godišnjeg obračuna za 2015. godinu.  
 
T.6. 
Predsjednica čita dopis ravnateljice kojim se traži prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa 
na radnom mjestu kuharice sa Štefanijom Ptiček na puno određeno radno vrijeme, zamjena za 
bolovanje, najdulje do 60 dana tj. najdulje do 26.03.2016. godine. 
Nije bilo rasprave. Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju 
svoje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa kuharicom Štefanijom Ptiček na puno 
određeno radno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan 
načine, ali ne dulje od 60 dana tj. do 26.03.2016. godine. 
 
T.7.  
Predsjednica čita dopis ravnateljica kojim se traži prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa 
sa spremačicom.  
Nije bilo rasprave. Na prijedlog predsjednice, Školski odbor jednoglasno je donio odluku o davanju 
svoje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa spremačicom Đurđicom Kelemenić na 
puno određeno radno vrijeme, do povratka Ruže Branilović s bolovanja, do zasnivanja radnog odnosa 
na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje do 60 dana, tj. do 24.03.2016. godine.  
 
T.8. 
Ravnateljica upoznaje prisutne s e-mail porukom proslijeđenom iz Općine Strahoninec te s 
odgovorom na nju. 
Nije bilo drugih pitanja. 
 
Sjednica završila u 19,33 sati. 
 
 
 
      Zapisala:        Predsjednica Školskog odbora: 
Silvija Antonović       Bernarda Topolko 
 
 


