
 

OSNOVNA ŠKOLA ODRA 

Zagreb, Đačka 5 

OIB: 13465678686 
tel: 01/ 6261-050 

e mail: ured@os-odra-zg.skole.hr 

 

KLASA: 007-02/22-01/01 

URBROJ: 251-176-22-9 

Zagreb, 21.4.2022. 

ZAPISNIK 

 9. sjednice Školskog odbora održane 21.4.2022. 

 

Početak sjednice: 18,00 

Prisutni članovi Školskog odbora:  Višnja Dianežević, Ivana Kujundžić, Marija Dianežević, Marija 
Luković, Davor Radić  

 

Odsutni članovi Školskog odbora: Drago Župarić Ilijić, Zvonimir Bulić 
Sjednici je prisutan ravnatelj Vatroslav Gabrić i zapisničar, Monika Sakoman, tajnica 

 

Sjednicu otvara predsjednica Školskog odbora Višnja Dianežević, pozdravlja prisutne, konstatira 

kvorum (prisutno 5 od ukupno 7 članova) i za raspravu predlaže dnevni red iz poziva 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Školskog odbora održane 24.3.2022. 

2. Radni odnosi- zapošljavanje spremačice, na neodređeno, puno radno vrijeme 

3. Usvajanje dopuna Kurikuluma za školsku godinu 2021./2022. 

4. Pitanja i prijedlozi  

 

Ravnatelj predlaže dopunu dnevnog reda točkom 4. Usvajanje Dopuna Godišnjeg plana i programa 

rada za školsku godinu 2021./2022. dok dosadašnja točka 4. postaje točka 5. Pitanja i prijedlozi 
 

 
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (5 glasova „za“) te se prelazi na raspravu po pojedinim 

točkama.  

 

Ad. 1.  Usvajanje zapisnika 8. sjednice Školskog odbora održane 24.3.2022. 

 

Predsjednica Školskog odbora pita prisutne jesu li pročitali zapisnik i slažu li se s njegovim usvajanjem. 

Primjedbi nije bilo i predsjednica daje prijedlog na glasovanje.  
Zaključak: Članovi Školskog odbora (5 glasova „za“) jednoglasno su usvojili zapisnik.  

 

Ad. 2.  Radni odnosi- zapošljavanje spremačice, na neodređeno, puno radno vrijeme 

Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki 

dnevnog reda. Ravnatelj navodi kako smo u kolovozu 2021. godine poslali zahtjev za otvaranje novog 

radnog mjesta spremačice. Ministarstvo je dalo suglasnost za zapošljavanje spremačice na novo radno 

mjesto. Natječaj za radno mjesto spremačice raspisan je 4. travnja 2022. godine i trajao je do 12. 

travnja 2022. godine.  

 

Ravnatelj daje natječajnu dokumentaciju članovima na uvid.  

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasanje.  
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Članovi Školskog odbora su dizanjem ruku potvrdili suglasnost i jednoglasno se donosi Odluka o 

zapošljavanju Ane Butković, na radno mjesto spremačice, na neodređeno vrijeme.  

 

Ad. 3. Usvajanje dopuna Kurikuluma za školsku godinu 2021./2022. 

Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki 

dnevnog reda. Ravnatelj navodi da Hrvatsko geološko društvo u suradnji s učiteljicom Marijom Bilić 

organizira projekt Upoznaj Zemlju − zaviri u mikroskop. Na Danu škole će biti predstavljen projekt, a 

bit će namijenjen učenicima petih razreda. 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasanje.  

Članovi Školskog odbora su dizanjem ruku potvrdili suglasnost i jednoglasno se donosi Odluka o 

dopuni Kurikuluma za školsku godinu 2021./2022. 

 

Ad. 4.  Usvajanje dopuna Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2021./2022. 

 

Predsjednica Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj daje uvodno obrazloženje po točki 

dnevnog reda.  

 

Ravnatelj traži suglasnost za promjenu rasporeda zvona i rasporeda sati.  

 

Nakon provedene rasprave, predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.  

Prisutni su dizanjem ruku potvrdili suglasnost i jednoglasno se donosi dopuna Godišnjeg plana i 

programa rada za školsku godinu 2021/2022. 

 

Ad. 6. Pitanja i prijedlozi 

 

Ravnatelj navodi da ćemo sastavljeni dopis o izgradnji dvorane bez izmjena poslati na navedene adrese  

 

Ravnatelj obavještava kako će se Dan škole održati 29.4.2022. 

Postojat će punktovi po kojima će učenici kružiti i odrađivati aktivnosti.  Učiteljice Produženog boravka 

u svojim projektima imaju Dan bez veze i u tom danu ne postoje mobiteli, tableti niti bilo koja sredstva 

elektroničke komunikacije.  

Uz aktivnosti koje su osmislile učiteljice, točku evakuacije i spašavanja imat će vatrogasci DVD-a 

Hrašće, Mala Mlaka i Odra.  Uz prikaz spašavanja ozlijeđenih iz požara, prikazat će vježbe i igre za 

učenike nižih razreda u kojima se inače natječu djeca od 6-12 godina na vatrogasnim natjecanjima.   

 

 

Nije bilo drugih pitanja i prijedloga. 

 

Predsjednica zaključuje sjednicu u 18,30 sati. 

Zapisnik završava na trećoj (3) stranici.  

 

Zapisničar:  Predsjednica Školskog odbora: 

Monika Sakoman  Višnja Dianežević  

 


