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ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE SKOLSKOG ODBORA
Datum odrzavanja sjednice: 17.11.2017.
Mjesto odrzavanja sjednice: Osnovna skola ,,Antunovac", knjiznica
Vrijeme pocetka sjednice: 13:30
Na sjednici su nazocni: svi clanovi Skolskog odbora
Sa sjednice su opravdano odsutni: /
Sa sjednice su neopravdano odsutni: /
Popis imena drugih osoba iii gostiju koji nisu clanovi vijeca, a prisustvuju sjednici:
Tomislav Duk, prof., ravnatelj, Danijela Blazevic, tajnica u svojstvu zapisnicara
Dnevni red sjednice:
1. Prihvacanje zapisnika s prosle sjednice i dopuna dnevnog reda.
2. Donosenje Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju na zaposljavanje djelatnika do 60

dana radi bolovanje uciteljice Tihane Paukovic.
3. Donosenje Odluke o izmjeni i dopuni Kurikula skole.
4. Razno
Tijek sjednice po tockama dnevnog reda:

Ad 1) Zapisnik s prosle sjednice jednoglasno je usvojen. Dnevni red predlozen u pozivu na
sjednicu dopunjen je tockom 3. Donosenje Odluke o izmjeni i dopuni Kurikula skole.
Ad 2) Sukladno Zahtjevu ravnatelja za davanjem suglasnosti za zaposljavanje djelatnika do 60
dana radi bolovanja uciteljice Tihane Paukovic Skalski odbor jednoglasno je odlucio da se
donese Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju za zaposljavanje Tihane Rikert na radno
mjesto uciteljice hrvatskoga jezika do povratka s bolovanja uciteljice Tihane Paukovic iii do
raspisivanja natjecaja iii do popunjavanja radnog mjesta na drugi zakonom propisan nacin.
Nitka ad clanova Odbora nije se javio za rijec u raspravi.
Ad 3) Sukladno prijedlogu ravnatelja, a na inicijativu uciteljice 1. razreda Marijane Butor
Skalski odbor je jednoglasno odlucio da se donosi Odluka o izmjenama i dopunama Kurikula
skole za skolsku godinu 2017./2018. u kojima se unosi projekt pod nazivom 20 dana dobrote.
Nitka ad clanova Odbora se nije javio za rijec u raspravi.
Ad 4) Nije bilo pitanja i prijedloga pod tockom razno.
(NAPOMENA: potrebno je zabiljeiiti ukratko sto se pod svakom tockom govorilo i pri tome obavezno naznaciti
imena podnosite/ja izvjesca, imena sudionika u raspravi s najvainijim sadriajem izlaganja iii prijedloga koje su
podnijeli, donijete odluke i rezultat glasovanja o pojedinim odlukama)

Vrijeme zavrsetka sjednice: 14:15
Potpis zapisnicara sjednice:

