OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
ODLUKE SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Održane dana 29. 9. 2017. godine s početkom u 18 sati u prostoriji matične škole u
Petrovskom.
NAZOČNI:
Članovi Školskog odbora: Tina Zorko, Marina Puljko Kulfa, , Martina Belošević, Mirko Hršak,
Bojan Podgajski, Katarina Muranić
Nisu nazočni: Krešimir Presečki, Ostali nazočni: Andrijana Osredečki, ravnateljica, Marija
Levak, tajnica ( u svojstvu voditelja Zapisnika)

Utvrđen je i razmatran sljedeći
DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika s 3. Sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. godinu 2017./18
3. Donošenje Kurikula za šk. god. 2017./18.
4. Suglasnost za radna mjesta učitelja na početku šk. godine 2017./18.
(učitelja Fizike, EJ-a)
5.Rebalans Financijskog plana škole za 2017. godinu
6.Pitanja/prijedlozi/ aktualne informacije
Donesene su sljedeće
ODLUKE

Ad-1) Usvojen je Zapisnik s 3. Sjednice Školsko odbora, jednoglasno.
Ad-2) Jednoglasno se usvaja i donosi Godišnji plan i program za školsku godinu 2017./18.
Ad-3) Jednoglasno se usvaja i donosi Kurikul za šk. godinu 2017./18.
Ad-4)
a) Za poslove učitelja Fizike nije izvršen izbor, nastavu će održavati učitelj Fizike (iz mirovine) g.
Veselko Čotić (ugovorom o djelu) do 5 mjeseci u kojem roku će se ponoviti natječaj.

OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
ODLUKE SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

b) Na poslove učitelja Engleskog jezika zapošljava se Jelena Lež iz Krapine, mag. prim.
obrazovanja na određeno radno vrijeme, nepuno 4 sata tjedno u nastavi , 7 sati tjedno
ukupno, do 5 mjeseci u kojem roku će se ponoviti natječaj. Na rad će stupiti 4.10.2017. godine.
c) Daje se suglasnost za zaposlenje Josipa Čajka, mag. Muzike iz Zagreba na poslovima učitelja
Glazbene kulture na nepuno radno vrijeme -7 sati u nastavi tjedno, odnosno 13 sati radnog
vremena tjedno ukupno , na određeno radno vrijeme do 45 dana u kojem roku će se provesti
natječajni postupak za popunu radnog mjesta. Novi ugovor o radu se sklapa s 29.9. 2017.
godine.
Ad-5) Jednoglasno se usvaja Rebalans Financijskog plana i plana nabave za 2017. godinu.
Ad-6) Ad-6) Ravnateljica daje informacije o tijeku terenske nastave koje provode razrednici,a
iste su u planirane Kurikulom i Godišnjim planom i programom.
Članovi ŠO-a postavljaju pitanje kriterija prijevoza učenika prema odredbama Državnog
pedagoškog standarda te smatraju da je malo nelogično da učenici na pojedinim relacijama
plaćaju prijevoz prema DPS-u, a drugi se voze besplatno.
Ravnateljica je pojasnila kriterije prijevoza prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi prema kojima je određeno pravo učenika na prijevoz.
Također se postavlja pitanje, obzirom da je samo 15 učenika koji plaću prijevoz postoji li
mogućnost da za iste Općina podmiri prijevoz u cijelosti. Ravnateljica napominje da taj
zahtjev ne podnosi Škola, već je to stvar roditelja koji bi osobno trebali ići sa zahtjevima prema
Općini, ukoliko smatraju da je to opravdano i da Općine to može financirati.
Voditelj Zapisnika:
Marija Levak, s.r.

Predsjednica ŠO-a: Tina Zorko, s.r.

