OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA MIHANOVIĆA PETROVSKO
ODLUKE SA 7. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Održane dana 24. 1. 2018. godine s početkom u 18:30 sati u prostoriji matične škole u
Petrovskom.
NAZOČNI:
Članovi Školskog odbora: Tina Zorko, Marina Puljko Kulfa, , Martina Belošević, Mirko Hršak,
Bojan Podgajski, Katarina Muranić, Krešimir Presečki
Nisu nazočni:, /
Ostali nazočni: Andrijana Osredečki, ravnateljica, Marija Levak, tajnica ( u svojstvu voditelja
Zapisnika)
Utvrđen je i razmatran sljedeći
DNEVNI RED
. 1. Usvajanje Zapisnika s 6. Sjednice Školskog odbora
2. Suglasnost za radna mjesta učitelja do 60 dana (učitelj Informatike , Glazbene kulture)
3. Izvješće-informacije po provedenom upravnom/stručnom nadzoru:
Tajništvu Škole, Školskoj knjižnici, učiteljici Matematike
4. Izvješće o odgojno-obrazovnim postignućima na kraju 1-og odgojno-obrazovnog radzoblja
5. Izvješće o stanju sigurnosti i provođenju preventivnih mjera u školi
6. Razno ( pitanja, prijedlozi, aktualne obavijesti i informacije )

Donesene su sljedeće
ODLUKE
Ad-1)
Jednoglasno se prihvaća Zapisnik s 6. sjednice Školskog odbora.
Ad-2)
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici za zapošljavanje učitelja do 45 dana za:
1. INFORMATIKU- dipl. učiteljica RN – modul Informatika, Maja Jurčić iz Krapine, nepuno radno
vrijeme 20 sati tjedno .
2. GLAZBENU KULTURU-mag Muzike , Marko Halužan iz Desinića, nepuno radno vrijeme 13 sati
tjedno.
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Ad-3) Uvidom u Izvješća nadzora konstatira se da su nalazi i mišljenja pozitivni.
Ad-4) Jednoglasno se prihvaća Izvješće o odgojno-obrazovnim postignućima na kraju 1-og

odgojno-obrazovnog razdoblja šk. god. 2017. /18.
Ad-5) Jednoglasno se prihvaća Izvješće o stanju sigurnosti i provođenju preventivnih mjera u
školi .
Ad-6) Pitanja i prijedloge imali su članovi Školskog odbora imenovani od strane Osnivača.
Pitanja su se odnosila na stanje kapitalnih projekata izgradnje školske sportske dvorane i
dogradnje škole. Mišljenja su da nema pomaka u realizaciji istih te traže da ravnateljica sazove
zajednički sastanak s Županom, Načelnikom općine i članovima Školskog odbora gdje bi točno
obrazložili stagnaciju financiranja istih, obzirom da se u Županiji realiziraju različiti projekti i
skoro sve škole imaju sportsku dvoranu. Ravnateljica je obrazložila stanje projekata, da su isti
prijavljeni u bazu projekata za sredstva EU fondova i da Škola tu može samo čekati na sredstva .
Također traže da se na neki način realizira rad u jednoj smjeni u matičnoj školi, na što
ravnateljica odgovara da ne može biti jednosmjenski rad , a da bi radi pomanjkanja prostora
stradala kvaliteta nastave, jer ionako svaki učitelj nema svoju učionicu niti kabinet gdje bi
pripremio nastavu obzirom da se preporuča korištenje modernih pomagala ( primjer : Škola
ima 2 pametne ploče i ako učitelj taj dan koristi tu ploču on mora jedan sat prije imati slobodnu
učionicu da pripremi nastavu, a što pomanjkanjem prostora da se radi u jednoj smjeni nikako
nije moguće, tim više što i pretškola koristi prostor učionice Fizike i Likovne kulture).
Također prijedlog da se školska kuhinja plaća putem uplatnica smatra neprihvatljivom samo iz
razloga što neke škole koje imaju taj način plaćanja imaju velike dugove za školsku kuhinju, jer
roditelji ne plate, a način da učenici nose razrednicima funkcionira, jer ih razrednik opominje na
dug. ( Imamo primjer škole koje su stalno na sudu radi ovrhe duga roditelja prema školi, iste ne
naplate jer su to pojedinačno mali iznosi te imaju velike gubitke školske kuhinje). Dok god
zakon to izričito ne naloži protivimo se takvim načinom plaćanja. Također se kuhinja na taj način
povećava plaćanjem provizije (5 kn ) te roditelji imaju dodatni trošak jer nemaju svi Internet
bankarstvo, štoviše nemaju nikakve uvjete za taj način plaćanja.

Voditelj Zapisnika:
Marija Levak, s.r.

Predsjednica ŠO-a:
Tina Zorko, s.r.

