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sa 19. sjednice  Školskog odbora održane 28.4.2022. godine s početkom u 16:45 sati.  

Na  sjednici je usvojen  sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Donošenje odluke o usvajanju  zapisnika sa 18. sjednice održane 12.4.2022. godine. 

2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati 

tjedno) na radnom mjestu spremača/ice- izvjestiteljica Vesna Šebek 

3. Donošenje II. izmjena Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022.- izvjestiteljica 

Vesna Šebek 

4. Donošenje III. dopuna Plana nabave za 2022. godinu- izvjestiteljica Vesna Šebek 

5. Ostala pitanja i priopćenja.  

Na sjednici su donijete sljedeće odluke: 

Ad 1) 

Usvaja se zapisnik sa 18. sjednice održane 12.4.2022. godine. 

Ad 2) 

Daje se prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na određeno i nepuno radno vrijeme (20 sati) na radnom 

mjestu spremača/ice s kandidatkinjom Kristinom Andreić. 

Ad 3) 

Donose se II. izmjene Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022. 

Ad 4) 

Donose se III. dopune Plana nabave za 2022. godinu. 

Ad 5) 

Ravnateljica je obavijestila članove ŠO o prijavi škole na mjeru pripravništva gdje smo iskazali potrebu za socijalnim 

pedagogom. 

Ukoliko se socijalni pedagog ne uspije osigurati putem navedene mjere, Škola će uputiti Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja zahtjev za dodatnim zapošljavanjem socijalnog pedagoga. 

Učionice koje čekaju obnovu u našoj školi sukladno izjavama u medijima Grada Siska biti će obnovljene i adaptirane 

kako bi se mogle vratiti u funkciju. 

Škola se ponovno prijavila na natječaj Kaufland ViP škola voća i povrća. 
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Škola sudjeluje u projektu „I ja sam dio svijeta medija“ koji obuhvaća učitelje, roditelje i djecu uz dodatne radionice 

za učenike. 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Damir Korpar, v.r. 


