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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola “Jelenje-Dražice”, 51218 Dražice, Školska 53 
 

Zaključci i Odluke s 12. sjednice Školskog odbora 
održane dana 14. rujna 2017. g. 

 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Usvajanje zapisnika Školskog odbora s 10. Sjednice održane dana 04.07.2017. godine i  

11. sjednice održane dana 10.07.2017. godine, 

2. Kadrovske promjene, 

3. Usvajanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu  

4. Usvajanje Prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu 

5. Donošenje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

6. Izvješće o odgojno-obrazovnim rezultatima učenika za školsku 2016./2017. godinu 

7. Razno: 

a) Donošenje odluke o ustroju  dvije odgojno-obrazovne skupine u produženom 

boravku - obavijest Osnivaču 

b) Utvrđivanje cijene režijskih troškova produženog boravka za školsku 2017./2018. 

godinu 

c) Utvrđivanje cijene školske marende za školsku 2017./2018. godinu 

d) Osiguranje učenika u školskoj 2017./2018. godini 

 

Ad 1. Zaključak 

Usvaja se zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 04. srpnja 2017. godine i zapisnik s 11. 

e-sjednice Školskog odbora održane dana 10. srpnja.2017. godine. 

 

 

Ad 2. Zaključak i Odluke 

 

Školski odbor prihvaća Izvješće ravnateljice o kadrovskim promjenama na početku školske 

2017./2018. godine. 

 

Daje se prethodna suglasnost na sklapanje ugovora na određeno puno radno vrijeme s djelatnicom 

V.C. do popunjavanja  upražnjenog radnog mjesta temeljem natječaja, a najdulje do 45 dana. 

  

Daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na određeno puno radno vrijeme sa 

učiteljicom hrvatskog jezika T.Ž.B. na određeno puno radno vrijeme radni zamjene privremeno 

odsutne djelatnice H.B.K. do njenog povratka na rad, a najdulje do 45 dana. 

  

 

 
 

Ad 3. Odluka 

 

Školski odbor donosi I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.  
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Ad 4. Odluka 

 

Školski odbor donosi Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. Godinu. 

 

 
 

Ad 5. Odluka 

 

Školski odbor na prijedlog ravnateljice donosi Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. 

 

 
 
 

Ad 6. Zaključak 

Školski odbor prihvaća Izvješće o odgojno obrazovnim rezultatima na kraju školske 2016./2017. 

godine. 

 

 
 

Ad 7. Zaključci 

 

 

a) Ustrojene su 2 odgojno-obrazovne skupine produženog boravka za školsku 2017./2018. godinu 

b) Režijski troškovi produženog boravka iznose 180,00 kuna po učeniku 

c) Dnevna cijena školske marende za školsku 2017./2018. godinu iznosi 8,00 kuna po učeniku 

d) Za školsku 2017./2018. godinu izabrana je ponuda osiguravajuće kuće Jadransko osiguranje 

 

Informacija: 

Novim Pravilnik o  provedbi školske sheme koji se primjenjuje od školske 2017./2018. godine 

dobavljače svježeg mlijeka i voća plaćaju dikrektno škole, a potom se školama u tromjesečnim 

intervalima refundiraju utrošena sredstva od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju. Budući škola nema vlastitih sredstava iz kojih bi  financirala 

školsku shemu odlučeno je kako se za ovu školsku godinu škola neće uključivati u Školsku 

shemu. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


