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OSNOVNA ŠKOLA KRIŽ 
ŠKOLSKI ODBOR 
ŠKOLSKA 10, 10314 KRIŽ 
 
KLASA: 003-06/19-01/5 
URBROJ: 238/16-47-07-19-2 
 
U Križu, 17. travnja 2019. 

SKRAĆENI  
Z A P I S N I K 

s 24. sjednice Školskog odbora Milke Trnine Križ održane  
dana 17. travnja 2019. godine (srijeda)  

 
Prisutni članovi:  

                             Željka Jambrečina, član, predstavnica učiteljskog vijeća      

                             Dalia Mirt, član, predstavnica učiteljskog vijeća                         

                             Martina Rogić, predsjednica, predstavnica radnika              
                             Jelena Kostreš, zamjenica predsjednice, predstavnica roditelja 

                             Maja Dundović Pleša, član, predstavnica osnivača 
                              
Opravdano odsutni:   
                             Ivana Posavec Krivec, član, predstavnica osnivača                            
                             Branko Arbanas, član, predstavnik osnivača 
 
Ostali prisutni:                                          
                             Zlatko Hasan, ravnatelj 
                             Mateja Šala, tajnica/zapisničar 
 
Predsjednica pozdravlja prisutne, konstatira da je prisutan dovoljan broj članova potreban za valjano 

donošenje odluka. 

Predlaže dnevni red koji glasi: 
 

1. Usvajanje zapisnika prethodne 23. sjednice održane 19. ožujka 2019. 
2. Donošenje Odluke o donošenju Statuta Osnovne škole Milke Trnine Križ 
3. Razmatranje i donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke 

Trnine Križ  
4. Razmatranje i donošenje Odluke o početku otpisa knjižnične građe i imenovanju Povjerenstva 

za provođenje otpisa 
5. Informacije, upiti i prijedlozi 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad 1. 

Usvajanje zapisnika 

 

Školski odbor jednoglasno usvaja zapisnik prethodne 23. sjednice održane 19. ožujka 2019. godine. 
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Ad 2. 

Donošenje Odluke o donošenju Statuta Osnovne škole Milke Trnine Križ 
 
 

 
Školski odbor jednoglasno donosi 

 
Odluku o donošenju Statuta Osnovne škole Milke Trnine Križ 

 
 

Donesena Odluka će se sačiniti kao pojedinačni akt. 

 
Ad 3. 

Razmatranje i donošenje  
Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ 

 

 
Školski odbor jednoglasno donosi 
 

Odluku o donošenju  
Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Milke Trnine Križ 

 

 
Donesena Odluka će se sačiniti kao pojedinačni akt. 

 
 

Ad 4. 

Razmatranje i donošenje  
Odluke o početku otpisa knjižnične građe i imenovanju Povjerenstva za provođenje otpisa 

 

 

Školski odbor jednoglasno donosi 
Odluku 

 o početku otpisa knjižnične građe i imenovanju Povjerenstva za provođenje otpisa 
 

 

Donesena Odluka će se sačiniti kao pojedinačni akt. 

Ad 5. 

Informacije, upiti i prijedlozi 
 

Ravnatelj govori kako se na javnu nabavu za energetsku obnovu zgrade prijavilo šest ponuđača.  

Postupak je još uvijek u tijeku. Radovi bi trebali započeti početkom ljetnih praznika. 
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Predsjednica govori kako je pristigao nalaz medicine rada za učiteljicu koja je poslana na procjenu 

radne sposobnosti . Zaključak je da je ispitanica sposobna za obavljanje poslova za njeno radno 

mjesto. 

 

Gđa. Dundović Pleša pita kada će se raditi vanjske stepenice. 

Ravnatelj odgovara da radovi započinju poslije fasade.  

 

Gđa. Dundović Pleša govori kako će INA financirati projekte za hortikulturu pa predlaže ukoliko se 

ima šta prijaviti da se to učini. 

Ravnatelj zahvaljuje na informaciji te govori da bi se mogao prijaviti projekt oprašivača u voćnjaku. 

 

Ravnatelj govori kako je počela stizati oprema za kurikularnu reformu, a najava je da će škole u 

projektu dobiti još novca. 

 

Gđa. Dundović Pleša pita što će biti s knjigama koje su ove godine djeca dobila. 

Ravnatelj govori kako će se vidjeti što je dobro i to će se koristiti i dalje. Iako će biti novi udžbenici za 

prve, pete i sedme razrede (biologija, kemija, fizika) te za druge, šeste i osme (biologija, kemija, fizika) 

koje će financirati Ministarstvo. 

Osnivač i Općina bi trebali financirati dodatni materijal. 

 

Drugih informacija, upita i prijedloga nije bilo tako da je sjednica završila u 17,55 sati. 

 

     Zapisničar:                Predsjednik Školskog odbora: 
 
 
 
 /Mateja Šala/                                                                                                   /Martina Rogić/ 
 
 


