REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI
OSNOVNA ŠKOLA ŠEMOVEC
PLITVIČKA 2, ŠEMOVEC
42202 TRNOVEC BARTOLOVEČKI
ŠKOLSKI ODBOR
šifra škole: 05-229-002
Mat.br: 3005933
Klasa: 003-05/19-01/17
Urbroj: 2186-136-05-19-1
U Šemovcu, 14.05.2019.
ZAPISNIK
27. sjednice Školskog odbora, održane 14. svibnja 2019. godine u 17,00 sati
Prisutni članovi: Dijana Božak, Marija Skupnjak, Ivana Žuljević i Aleksandra Varga Težak
Odsutni: Damir Popović, Zlatko Šantavec i Ivan Sušec
Ostali prisutni:

Marina Hižak, ravnateljica i Ljubica Djuran, računovođa

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu škole
3. Rebalans financijskog plana 2019.
4. Razno
Sjednicu vodi predsjednica Školskog odbora Dijana Božak.
Jednoglasno se prihvaća dnevni red.
Ad) 1.
Na Zapisnik s 26. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi ni dopuna te je isti
jednoglasno usvojen.
Ad) 2. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu škole
Ravnateljica upoznaje članove Školskog odbora o natječajnom postupku za imenovanje
ravnatelja/ice OŠ Šemovec. Ravnateljica je dala prijedlog da se krene u natječajni postupak s
obzirom da njoj ističe mandat sa 13.08.2019. godine. Natječaj će bio objavljen u Narodnim
novinama, web stranicama škole i oglasnoj ploči škole s 22.05.2019. Članovi Školskog
odbora jednoglasno prihvaćaju tekst natječaja za imenovanje ravnatelja/icu OŠ Šemovec.
Prilog: Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Šemovec
Zapisničar:
Ljubica Djuran
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

Ad) 3. Rebalans financijskog plana 2019.
Računovođa škole obrazlaže Izmjene i dopune financijskog plana 2019.
Školski odbor jednoglasno usvaja Rebalans financijskog plana 2019.
Prilog Izvješće Rebalansa Financijskog plana.
Ad) 4. Razno
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da je djelatnik koji je radio na poslovima
domara- ložača sporazumno prekinuo radni odnos zbog pronalaska posla bliže mjestu
stanovanja, kod drugog poslodavca u Bolnici Novi Marof. Ravnateljica obavještava članove
Školskog odbora da je to radno mjesto trenutno sada upražnjeno te ponovno moramo tražiti
od Ministarstva odobrenje za popuno tog radnog mjesta. Tek kad dobijemo suglasnost od
Ministarstva možemo raspisati natječaj. Zbog poslova koji ne trpe odgodu primorani smo
uzeti djelatnika na 60 dana.
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da smo dobili uputu od Upravnog odjela
za obrazovanje Varaždinske županije da trebamo skupiti dokumentaciju za besplatnu školsku
kuhinju za školsku godinu 2019./2020, kao što je bilo i ove školske godine.
Ravnateljica obavještava da ćemo poslati roditeljima obavijest i da će i dalje biti kriterij
Rješenje za ostvarivanje prava na dječji doplatak.
Sjednica završava u 17:45
Zapisničar:
Ljubica Djuran
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

