PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGO GERVAIS" BREŠCA

ZAKLJUČCI SA SASTANKA ŠKOLSKOG
ODBORA
Ime i prezime
Sazivač

Potpis

Tatjana Zbašnik

Naziv sastanka: 34. sjednica Školskog odbora
1.

2.

Mjesto:

Brešca

Početak:

18,00

Dan i
datum:

Srijeda, 08.07. 2020.

Završetak:

19,50

Prisutni:
Tatjana Zbašnik, Andrej Štemberger, Mirjana Černeka-Mikuličić,
Ervin Stanić, Smiljana Vranić, ravnateljica Dijana Valentin,
računovođa Rosanda Raspor

3.

Odsutni:
Alen Ružić, Zdravka Kanić

4. Dnevni red:

Nakon utvrđivanja nazočnosti predsjednica Školskog odbora
Tatjana Zbašnik predložila je sljedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika 33. sjednice Školskog odbora (u
privitku)
2. Analiza realizacije Godišnjeg plana i programa rada i
Školskog kurikuluma za šk. 2019./20. godinu
3. Izvješće o sigurnosnoj situaciji u školi
4. Zapisnik Prosvjetne inspekcije
5. Suglasnost za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
(tekst u privitku)
6. Prostorni uvjeti škole – informacija ravnateljice o
aktivnostima u svezi rekonstrukcije potkrovlja matične škole
u Brešcima
7. Isknjiženje vrijednosti zgrade RZ – davanje suglasnosti
(prijedlog Odluke i obrazloženje u privitku)
8. Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci u 2020. godini
9. Usvajanje prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana
škole za 2020. godinu
Nazočni članovi jednoglasno su prihvatili prijedlog.
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Ad 1. Zaključak
Školski odbor usvaja Zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora.
Ad 2. Zaključak
Članovi Školskog odbora prihvatili su izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa
rada škole i Školskog kurikula u šk. 2019./2020. godini.
Ad 3 . Zaključak
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali pozitivno mišljenje na Izvješće o stanju
sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite
prava učenika za šk. 2019./20. god.
Ad 4. Zaključak
Školski odbor upoznat je sa sadržajem Zapisnika o izvršenom nadzoru prosvjetne
inspekcije i izražava podršku ravnateljici i cijelom kolektivu škole u daljnjem radu.

Ad 5. Zaključak
Školski odbor donosi Odluku o davanju suglasnosti za prestanak radnog odnosa s
učiteljicom Kristinom Hader na početku šk.2020./21. godine zbog smanjenja broja
razrednih odjela.

Ad 6. Zaključak
Školski odbor podržava prijedlog ravnateljice za isknjiženje vrijednosti dijela zgrade
RZ, M. Tita 67, Opatija u iznosu 29.394,35 kn iz financijske bilance dugotrajne imovine
škole.
Prije donošenja odluke o davanju suglasnosti (prijedlog odluke u privitku)
sukladno čl. 80. i 100. Statuta škole Školski odbor i ravnateljica dostaviti će osnivaču
pisani dopis kojem će priložiti ovaj Zaključak i prijedlog odluke te zatražiti suglasnost
osnivača za predloženo isknjiženje.
Ad 7. Zaključak
Školski odbor podržava aktivnosti ravnateljice u svezi poboljšanja prostornih uvjeta
rada u matičnoj školi Brešca. Za navedeni proces nužna je suradnja škole, Općine
Matulji kao vlasnika zgrade i PGŽ kao osnivača škole.
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Ad 8. Zaključak
Školski odbor donosi odluku o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje 01. siječnja
– 30. lipnja 2020. godine.

Ad 9. Zaključak
Školski odbor donosi odluku o usvajanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog
plana škole za 2020. godinu (odluka u privitku Zapisnika).
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