ZAPISNIK
s 3. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gradina
Sjednica održana 29. rujna 2017. god. u uredu ravnateljice s početkom u 19:00 sati
Nazočni članovi: Marko Ajček, Ivan Moslavac, Ivana Kovač, Boško Babić, Luka Čiča, Siniša Živoder i
Josip Kaladić
Ostali nazočni: Ljiljana Bakić, ravnateljica škole
Ivica Čuljak, stručni suradnik pedagog (2. točka dnevnog reda)
Marijana Milovanović, tajnica škole - zapisničar
Predsjednik Školskog odbora, gdin Marko Ajček otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je
sjednici nazočno svih sedam članova te da će sve odluke koje se budu donosile biti pravovaljane.
Predsjednik predlaže sljedeći
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevni red:
Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Školskog odbora
Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018.
Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2017./2018.
Donošenje Plana i programa rada predškole za pedagošku godinu 2017./2018.
Davanje prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu s učiteljem njemačkog jezika
Razno

Izmjena i dopuna dnevnog reda nije bilo te je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.
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Ad 1
Zapisnik 2. sjednice Školskog odbora održane 18. rujna 2017. god. jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2
Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. jednoglasno je donesen.
Ad 3
Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018. jednoglasno je donesen uz uvjet da
se u plan stavi nabava vozila za potrebe škole i isprave uočene pogreške.
Ad 4
Plan i programa rada predškole za pedagošku godinu 2017./2018. jednoglasno je donesen.
Ad 5

Školski odbor jednoglasno donosi O d l u k u kojom ravnateljici daje prethodnu suglasnost za
sklapanje ugovora o radu s učiteljem njemačkog jezika Željkom Ivoš na određeno vrijeme do dobivanja
suglasnosti resornog ministarstva, odnosno do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili drugi
propisani način, ali ne dulje od 60 dana, nepuno radno vrijeme, 4 sata nastave tjedno.
Ad 6
Predsjednik prepušta riječ nazočnima.
Ravnateljica je informirala nazočne da je stigla nova odluka o broju odjela temeljem našeg zahtjeva
za novim ustrojem odjela.
Zapisnik vodila
Marijana Milovanović

Predsjednik Školskog odbora
Marko Ajček

Predsjednik, gosp. Ajček pita: ˝Jel to znači da će županija financirati prijevoz učenika?˝
Ravnateljica pita predsjednika nije li o tome razgovarao s pročelnicom na što je predsjednik odgovorio da je
razgovarao s pročelnicom i ona mu je rekla da je škola vezano uz prijevoz dobila dopis 1. lipnja na koji se
nije očitovala. Županija je nakon toga sklopila ugovor s prijevoznikom i škola Gradina je ˝izvisila˝.
Predsjednik traži od ravnateljice da mu još jednom točno objasni zašto je nastao problem oko prijevoza.
Ravnateljica je pojasnila da je u II. smjenu prošle godine vršen prijevoz učenika iz mjesta Lipovac,
Bačevac, Rušani i Brezovica, a ove godine prije nego su učenici III. razreda vraćeni u PŠ Budakovac i
Žlebina bilo je potrebno i učenike iz tih mjesta voziti u II. smjenu zbog čega je došlo do povećanja km u
odnosu na prošlu godinu. Taj prijevoz nije odobren od županije, već je prijevoz ostao na razini prošle godine.
Gosp. Babić: ˝Ima li u I. smjeni 3. razred?˝ Ravnateljica odgovara da nema.
Gosp. Babić pita zašto onda taj 3. razred iz II. smjene ne ide u I. smjenu i problema s prijevozom ne bi bilo,
ima li dovoljno učionica?
Ravnateljica odgovora da učenici 3. razreda ne idu u I. smjenu zbog toga što bi onda učenici iz Gradine i
Lipovca koji su prve dvije godine išli poslije podne u školu trebali ići ujutro. A što se tiče učionica odgovara
da i ima i nema učionica. Ima učionica, ali ta se učionica grije na drva i za ovu grijnu sezonu za grijanje te
učionice nisu naručena drva.
Gosp. Babić smatra da je lakše kupiti 10 m drva, nego raditi u trorazrednoj kombinaciji te da treba
gledati prvenstveno interes djece.
Gosp. Živoder potvrđuje kako je doista teško raditi u trorazrednoj kombinaciji.
Nakon poduže rasprave predsjednik je zaključio ovu temu.
Gosp. Živodera interesira razmatra li se mogućnost uvođenja automatskog zvona u školi s obzirom
da više nema dežurnog učenika već to rade spremači.
Gosp. Čiča podržava prijedlog za nabavu automatskog zvona kako bi se spremači rasteretili te
obveze, jer u obavljanju svog redovitog posla stalno moraju gledati na sat i napuštati posao da bi zvonili . To
je velika obveza i opterećenje.
Ravnateljica odgovara da ima u planu uvesti automatsko zvono.
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Drugih prijavljenih za riječ nije bilo te je sjednica završila s radom u 20,13 sati.

KLASA: 003-06/17-01/07
URBROJ: 2189-20-06-17-3
Gradina, 29. rujna 2017.

Zapisnik vodila
Marijana Milovanović

Predsjednik Školskog odbora
Marko Ajček

