
OŠ – SE DOLAC 

Klasa:003-06/17-01/14 

Ur.broj:2170-55-01-17-4 

 

DNEVNI RED I ZAKLJUČCI S 

10. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

ODRŽANE 27.12.2017. U 10:00 SATI 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

                                           1.Usvajanje zapisnika s predhodne sjednice 

   2.Plan nabave za 2018. godinu 

   3.Usvajanje financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. 

   4.Preraspodjela radnog mjesta učitelja matematike i fizike 

                5.Razno 

 

 

Ad.1)Nakon što je zapisnik s prethodne sjednice pročitan i nije bilo primjedbi na isti, glasovanjem je 

jednoglasno prihvaden. 

Ad.2) Nakon kradeg razmatranja svi članovi Školskog odbora jednoglasno donose zaključak da 

prihvadaju donošenje Plana nabave za 2018. godinu. 

Ad.3) Nakon objašnjenja ravnateljice svi članovi Školskog odbora jednoglasno donose zaključak da 

prihvadaju donošenje Financijskog plana za razdoblje 2018.-2020. 

Financijski plan OŠ SE DOLAC 2018.-2020. sastavni je dio zapisnika 10. sjednice. 

Ad.4) Dosadašnja prof. matematike i fizike L. M., dugogodišnja djelatnica naše škole, predavala je do 

odlaska u mirovinu 16 sati redovite nastave tjedno matematiku i  4 sata fizike. S obzirom da je prema 

članku 36. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama,  imala mogudnost 

umanjenja tjedne norme, djelatnica nije iskoristila zato što škola nije mogla nadi prof. fizike sa 

znanjem talijanskog jezika (manjinska smo škola) i stoga je ravnateljica oslobodila djelatnicu 

razredništva, dodatnog rada, dežurstva i raznih programa. 

 Odlaskom prof. L. M. dolazi do preraspodjele radnog mjesta:  



- djelatnica  I. D. (prof. informatike i matematike) prelazi na upražnjeno radno mjesto učitelja 

matematike  s 16 sati nastave tjedno, 2 sata razredništva, 1 sat dopunske nastave, 1 sat dodatne 

nastave i 1 sat za voditelja projekta i popunjava satnicu do punog radnog vremena. 

-4 sata nastave tjedno – fizike (VII.r, VIII.r), moraju se popuniti novim djelatnikom. 

Napominjemo da ti satovi nisu proizašli iz potrebe za novim radnim mjestom zbog povedanja satnice 

radi ustroja dodatnoga razrednog odjela (za kojeg je potrebno tražiti suglasnost MZOS), ved kao 

posljedica  preraspodijele radnog mjesta. 

Zaključak:Svi članovi Školskog odbora jednoglasno prihvadaju prijedlog ravnateljice i daju predhodnu 

suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNICA: 

Lorna Vučina - Košta, v. r.                                                      Dunja Kučan – Nikolid, v.r. 


