REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA
LIPOVLJANI
KLASA: 003-06/17-01/ 08
URBROJ: 2176-43-06-13-2
Lipovljani, 24. travnja 2017. godine
Nazočni članovi:: Sanja Budimir, Ksenija Jurić, Katica Turas i Ivana Toth
Nenazočni članovi: članovi koje imenuje Sisačko-moslavačka županija
Zapisničarka: Sanja Baić

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora,
Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora,
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
Izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora,
Pitanja i prijedlozi

.
Ravnateljica Mirjana Faltis otvorila je konstituirajuću sjednicu Školskog odbora i pozdravila
je novi saziv koji nije u punom sastavu jer još nisu potvrđena 3 člana koje imenuje Sisačkomoslavačka županija. Naglasila je da temeljem Statuta naše Škole, ravnateljica saziva
konstituirajuću sjednicu kada je imenovana većina članova Školskog odbora. Pročitan je
dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Vođenje sjednice predala je najstarijem članu
Školskog odbora Sanji Budimir.
Ad.1.) Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora.
Sanja Budimir zahvalila se ravnateljici na objašnjenju njene funkcije kao najstarijeg člana
Školskog odbora i časti koja joj je time učinjena. Izvijestila je prisutne da su u Školski odbor
imenovani :
- predstavnici učitelja i stručnih suradnika: Sanja Budimir i Ksenija Jurić
- predstavnik Vijeća roditelja: Katica Turas
- predstavnik skupa radnika: Ivana Toth
Napomenula je da je u tijeku postupak za imenovanje preostala 3 (tri) člana koje imenuje
Sisačko-moslavačka županije.
Ad.2.) Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora.
Mandat članovima Školskog odbora počinje 24. travnja 2017. godine i traje do 23.
travnja 2021. godine, odnosno 4 godine.
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Ad.3.) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora.
Sanja Budimir izvijestila je nazočne da se mora izvršiti izbor predsjednika i zamjenika
Školskog odbora. Za predsjednika je predložena Sanja Budimir, a izbor zamjenika predsjednika je
predloženo da ostavimo za slijedeću sjednicu kada Školski odbor bude u punom sastavu.
Jednoglasno je prihvaćeno da predsjednica bude Sanja Budimir, a zamjenik se izabere na
slijedećoj sjednici.
Ad.4.) Izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora.
Ravnateljica je rekla kako je do sada tajnica vodila zapisnik te se predlaže da i dalje bude
zapisničar.
Jednoglasno prihvaćeno da zapisničar bude Sanja Baić.
Ad.5.) Pitanja i prijedlozi.
Ravnateljica je rekla kako je nakon smrti naše učiteljice hrvatskog jezika Anke Doležal
istekao ugovor o radu Kseniji Jurić i Lei Rugole koje su je mijenjale za vrijeme bolovanja. Ksenija
Jurić budući da radi kod nas na neodređeno nepuno radno vrijeme s 14.04.2017. je potpisala aneks
ugovora na puno radno vrijeme, a ostatak satnice je primljena Lea Rugole na 15 dana pa sve do
dobivanja suglasnosti Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. Dobili smo uputnicu
za Leu Rugole te predlažemo da se u radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme od 31 sat
tjedno primi Lea Rugole.
Dano je na glasovanje te je jednoglasno dana suglasnost.
Anita Bilogrević je na komplikacijama u trudnoći te ravnateljica predlaže da se primi Sanja
Pavić iz Bročica na zamjenu do 60 dana odnosno do povratka Anite Bilogrević. jednoglasno dana
suglasnost.
Sjednica je zaključena u 14,40 sati
Zapisničarka:
Sanja Baić

Predsjednica Školskog odbora:
Sanja Budimir
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