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: 003-05/19-01/27
Urbroj: 2186-136-05-19-1
U Šemovcu, 09.07.2019.
ZAPISNIK
30. sjednice Školskog odbora, održane 09. srpnja 2019. godine u 17,00 sati
Prisutni članovi: Dijana Božak, Damir Popović, Aleksandra Varga Težak i Ivana Žuljević
Odsutni: Marija Skupnjak, Zlatko Šantavec i Ivan Sušec
Ostali prisutni:

Marina Hižak, ravnateljica i Ljubica Djuran, računovođa

DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Školskog odbora
2. Prihvaćanje Financijskog izvješće od 01.01.2019. do 30.06.2019.
3. Analiza uspjeha na kraju nastavne godine 2018./2019.
4. Donošenje odluke o provođenju redovne godišnje revizije i otpisa knjižnične građe
5. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe
6. Razno
Sjednicu vodi predsjednica Školskog odbora Dijana Božak.
Ravnateljica predlaže dopunu dnevnog reda te se iza točke 5 dodaje točka 5.a.:
5.a Donošenje odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljne skupine za prijavu na
otvoreni poziv na dostavu projektnog prijedloga „Osiguranje školske prehrane za djecu u
riziku od siromaštava“ ( školska godina 2019./2020.)
Jednoglasno se prihvaća dnevni red.
Ad) 1.
Na Zapisnik s 29. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi ni dopuna te je isti
jednoglasno usvojen.
Ad) 2. . Predsjednica Školskog odbora daje riječ računovođi da objasni Financijsko izvješće
po stavkama. Računovođe objašnjava Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. 2019. do
30.06. 2019. po stavkama (primitci i izdaci). Nije bilo nikakvih pitanja i rasprava.
Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. jednoglasno je usvojeno.
Prilog Odluka i Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.
Zapisničar:
Ljubica Djuran
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

Ad) 3. Ravnateljica iznijela izvješće o kraju nastavne godine: od 215 učenika u šk. godini
2018./2019. uspješno su završili svi učenici sa ovim uspjehom: 119 odličnih učenika, 74 vrlo
dobrih učenika, 18 dobrih učenika, i 4 nedovoljna koji se bili upućeni na dopunski rad od
27.06. do 03.07. 2019. te su ocijenjeni s dovoljnih uspjehom. Dakle svi učenici su završili
uspješno školsku godinu, a u vladanju je bilo 214 uzornih i 1 učenik dobrim vladanjem.
Početak šk. god. 2019./2020. započinje 09.09.2019. godine. Ravnateljica najavljuje sljedeću
sjednicu Školskog odbora koja će se održati krajem rujna 2019. godine.
Ad) 4. Donošenje odluke o provođenju redovne godišnje revizije i otpisa knjižnične građe
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora o Zakonu o knjižnicama i provođenju
revizije i otpisu knjižne građe. Revizija bi se provela po povratku s godišnjeg odmora pod
praznicima od 26.08. do 30.08.2019. koju bi radio knjižničar.
Odluka o provođenju redovne revizije knjižnog fonda Osnovne škole Šemovec jednoglasno je
usvojena.
Prilog: Odluka o provođenju redovne revizije knjižnog fonda Osnovne škole Šemovec
Ad) 5. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da smo po Zakonu o knjižnicama obvezni
donijeti odluku o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjižne građe. Odluka o
imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjižne građe jednoglasno je usvojena.
Prilog: Odluka o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjižne građe
Ad) 5.a Donošenje odluke o utvrđivanju kriterija za određivanje ciljne skupine za prijavu na
otvoreni poziv na dostavu projektnog prijedloga „Osiguranje školske prehrane za djecu u
riziku od siromaštava“ ( školska godina 2019./2020.)
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da je Ministarstvo za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku raspisalo
Poziv na dostavu projektnih prijedloga
„OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA
(školska godina 2019. – 2020.)“. Cilj Poziva je ublažavanje najgorih oblika dječjeg
siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to
u vidu podjele hrane u osnovnim školama, a ciljne skupine Poziva su djeca koja žive u
siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i
definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija za redovito
primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana ili na drugi odgovarajući
način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja.
Kao i na prijašnjim sličnim projektima i na ovom će raditi naš Upravni odjel za prosvjetu
zajedno s Agencijom za razvoj Varaždinske županije. Kako svaka škola mora donijeti Odluku
o kriterijima, županija nam je pripremila Odluku, uvjeti za osiguravanje besplatne kuhinje je
Rješenje da su roditelji korisnici dječjeg doplatka i molba upućena školi. Ravnateljica
obavještava članove Školskog odbora da smo mi svakome roditelju posebno poslali poziv da
se prijave na projekt te sakupljamo molbe koje moramo dostaviti Upravnom odjelu za
prosvjetu Varaždinske županije. Predsjednica Školskog odbora daje Odluku na glasanje,
Odluka je jednoglasno prihvaćena.
Prilog: Odluka
Ad) 6.Razno
Sjednica završava u 18:15
Zapisničar:
Ljubica Djuran
_______________

Predsjednik Školskog odbora
Dijana Božak
___________________

