
                    
REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SVETI ĐURĐ 

OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ 

ŠKOLSKI ODBOR 

KLASA: 003-06/21-01/2 

URBROJ: 2186-133-01-21-5 

Sveti Đurđ, 02.09.2021. 

 

 

ZAPISNIK 

(skraćeni) 

 

Sa 5. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Sveti Đurđ održane u četvrtak 02.09.2021. s 

početkom u 19.00 sati u učionici Informatike uz pridržavanje svih epidemioloških mjera HZJZ-

a. 

 

Prisutni: Sanja Pirc, Biljana Namjesnik, Dolores Gale, Valentina Stančin, Anamarija Pavlović, 

Renata Štabi, ravnatelj škole Mario Bontek i zapisničarka Mirela Vukoja  

 

 

Predsjednica Školskog odbora Dolores Gale otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne te predlaže 

sljedeći  

 

Dnevni red: 

             

            1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice 

 2. Izvješće ravnatelja o 2020. / 2021. školskoj godini 

            3. Početak nove školske godine 

 4. Odabir osiguravajuće kuće za osiguranje učenika  

            5. Ostala pitanja 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

  

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 

 

Školski odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 4. sjednice Školskog odbora održane dana 7. 5. 

2021. godine.  

 

 

 

 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIu83Ji-XJAhWC8RQKHc9IBiYQjRwIBw&url=http://velika-pisanica.hr/pisanica-hrvatska/&psig=AFQjCNEuprodzndem-Ot9Rch-7qDBWlLsQ&ust=1450517135615495


Točka 2. 

Izvješće ravnatelja o 2020. / 2021. školskoj godini 

 

Dizanjem ruku svi članovi Školskog odbora jednoglasno potvrđuju izvješće ravnatelja o 

realizaciji Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma. 

 

Školski odbor donosi odluku o usvajanju izvješća ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada i Školskog kurikuluma. 

 

 

 

Točka 3. 

Početak nove školske godine 

 

Dizanjem ruku svi članovi Školskog odbora jednoglasno potvrđuju prijedlog ravnatelje o 

povišenju cijene školske kuhinje. 

 

Školski odbor donosi odluku o povišenju cijene školske kuhinje koja sada iznosi 6 kuna. 

 

Nastava 2021./ 2022. školske godine započinje 6. rujna za sve učenike u 08:00 sati, osim za 

učenike prvih razreda koji u školu dolaze u pratnji jednog roditelja u 08:20 sati. 

 

Ravnatelj traži prethodnu suglasnost Školskog odbora da se na radno mjesto vjeroučitelja primi 

Benjamin Skoliber. 

 

Ravnatelj traži od predsjednice Školskog odbora glasanje o izboru kandidata. 

 

Dizanjem ruku svi članovi Školskog odbora jednoglasno potvrđuju prijedlog ravnatelja i daju 

prethodnu suglasnost za zapošljavanje Benjamina Skolibera na radno mjesto vjeroučitelja kao 

zamjene za djelatnicu na bolovanju. 

 

Ravnatelj škole Mario Bontek temeljem dane prethodne suglasnosti donosi odluku o 

zapošljavanju Benjamina Skolibera na radno mjesto vjeroučitelja na određeno puno radno 

vrijeme. 

 

4. 

Odabir osiguravajuće kuće za osiguranje učenika 

 

 

Dizanjem ruku svi članovi Školskog odbora jednoglasno potvrđuju prijedlog ravnatelja.  

 

Školski odbor donosi odluku o odabiru osiguravajuće kuće Croatia osiguranje za osiguranje 

učenika. 

 

 

 

 



5. 

Ostala pitanja 

 

 

Ostalih pitanja nije bilo. 

 

 

 

 

Sjednica je završila u 20 sati 

 

 

 

  

 

              

Zapisničarka:       

Mirela Vukoja                                                                          

                                                                                   Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                                           Dolores Gale 

 

 


