
Z A K LJ U Č C I 

 

s 13. sjednice Školskog odbora održane dana 29. siječnja 2018. godine, u uredu ravnatelja 

Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, s početkom u 18.40 sati. 

Ad1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

Zaključak: 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad2.) Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2017. 

Zaključak: 

Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2017. 

 

Ad3.) Donošenje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa.  

Zaključak: 

Školski odbor jednoglasno daje prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s: 

 Višnjicom Celjak – na radnom mjestu spremačice, na određeno nepuno radno vrijeme-

28 sati tjedno, najdulje do 29.3.2018. 

 Dragutinom Meštrovićem - na radnom mjestu spremača, na određeno nepuno radno 

vrijeme-12 sati tjedno, najdulje do 29.3.2018. 

te za produljenje ugovora o radu: 

 Kristini Huljak – na radnom mjestu učiteljice informatike, na određeno puno radno 

vrijeme, najdulje do 15.3.2018. 

 

Ad4.) Rješenje Povjerenice za informiranje u predmetu ostvarivanja prava na pristup 

informacijama – informacija.  

Zaključak: 

Predsjednica školskog odbora informirala je članove i upoznala sa sadržajem zaprimljenog 

Rješenja Povjerenice za informiranje u predmetu ostvarivanja prava na pristup informacijama 

kao drugostupanjskog tijela. 

Škola je u zakonskom roku postupila sukladno navedenom Rješenju. 

 

Ad5.) Zapisnik o nadzoru prosvjetne inspekcije.  
Zaključak: 

Predsjednica školskog odbora upoznala je članove sa sadržajem Zapisnika o nadzoru 

prosvjetne inspekcije obavljenom 10. siječnja 2018. 

Iz utvrđenog činjeničnog stanja zaključeno je da ne postoje uvjeti za poduzimanje 

inspekcijskih mjera, te je inspekcijski postupak završen. 

 Ad6.) Slobodna riječ. 

Zaključak: 

Ravnatelj škole iznosi da je Udruga Lijepa naša Zagreb, Eko školama, uputila Sporazum o 

suradnji u provođenju međunarodnog programa Eko škole te račun za godišnju članarinu za 

2018. u iznosu od 4.000,00 kuna. 

Ravnatelj odlučuje da li će Škola platiti članarinu ili ne, a mišljenje većine članova školskog 

odbora je da se članarina ne uplati. 

                                                                                                     Predsjednica Školskog odbora: 

Ivančica Boroš 


