
OSNOVNA ŠKOLA BAKAR 
BAKAR, 17.04.2018.       
                                                               
                   

IZVOD IZ ZAPISNIKA 
 
 

16. sjednice Školskog odbora OŠ Bakar održane 17.04.2018.g. 
                

 
ZAKLJUČCI: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne 15. sjednice Školskoga 
odbora, 

 
Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik s  15. (petnaeste) redovite sjednice 
Školskog odbora održane 15.03.2018.g. 
 

2. Prijedlog I. rebalansa Financijskog plana za 2018. g., 
 

Usvaja se prijedlog I. rebalansa  Financijskog plana za 2018. godinu. 
 

3. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.g., 
 

Usvaja se prijedloga I. Izmjena i dopuna  Plana nabave za 2018. godinu. 
 

4. Kadrovska problematika - donošenje prethodne suglasnosti za 
zapošljavanje: 
a) Po natječaju - učitelja tehničke kulture na određeno nepuno 

radno vrijeme – 16 sati tjedno,  
 

Daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Ivana Čorka, na radnom mjestu 
učitelja tehničke kulture na nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno.  Radni odnos 
trajat će do najduže do pravomoćnosti sudske presude. Početak rada je 
18.04.2018.g. 
 

b) Spremačice Bosiljke Kukuljan na određeno nepuno vrijeme 
do 60 dana – PŠ Škrljevo 
 

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu s Bosiljkom Kukuljan za 
radno mjesto spremačice u PŠ-li Škrljevo-novootvoreni poslovi. Radni odnos na 
određeno nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno trajat će najdulje do 60 dana, 
počevši od 17.04.2018.g 
 

5. Rješenje i  zapisnik Službe prosvjetne inspekcije o obavljenom 
nadzoru u školi dana 08.03.2018.g.  

 
Prihvaća se Zapisnik i Rješenje Prosvjetne inspekcije o izvršenom inspekcijskom 
nadzoru dana 08.03.2018.g., te je Škola postupila po naređenome. 
 



6. Usvajanje Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada za 
šk. god. 2017./2018.  
 

Usvajaju se Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2017./2018. 
 

7. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju 
preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite 
prava učenika. 
 

Prihvaća se Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih 
programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika i djelatnika škole za 1. 
polugodište šk. god. 2017./2018. 
 

8. Razno. 
 

Nije bilo diskusije. 
 
 
 
Zapisničar                                                                               Predsjednik ŠO 
 
Mirjana Gržetić                                                                        Ksenija Litović, dipl. uč. 


