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SKRAĆENI   ZAPISNIK 
  7. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gradina 

 
 
Sjednica održana  28. veljače  2018. god.  u  školskoj knjižnici  s početkom u  11:00 sati 
 

Nazočni članovi: Marko Ajček, Ivan Moslavac, Ivana Kovač, Luka Čiča, Siniša Živoder i Josip Kaladić 
 

Nenazočni članovi: Boško Babić, opravdano  
 

Ostali nazočni:  Ljiljana Bakić, ravnateljica škole, 
                          Marijana Milovanović, tajnica škole - zapisničar 
             Nada Vidalina, računovođa (2. i 3. točka dnevnog reda) 
 

Predsjednik Školskog odbora, gdin Marko Ajček otvara sjednicu, pozdravlja nazočne, utvrđuje da je sjednici 
nazočno šest od sedam članova što je dovoljno da sve odluke koje se budu donosile budu pravovaljane.   

 
Predsjednik  predlaže  sljedeći  

 

Dnevni  red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Školskog odbora  održane 28.12.2017. god. 
2. Usvajanje financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 31.12.2017. god. 
3. Donošenje odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2017. god. 
4. Izvješće o sklopljenim ugovorima prema javnom natječaju za davanje u najam/zakup školske imovine 
5. Zapisnik o nadzoru prosvjetne inspekcije 
6. Razno 

 

Izmjena i dopuna dnevnog reda nije bilo te je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. 
 
Ad 1   Zapisnik 6. sjednice Školskog odbora održane 28. prosinca 2017. god. jednoglasno je prihvaćen.  
 
Ad 2 Školski odbor jednoglasno donosi  O d l u k u  o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 
31.12.2017. god. 
 
Ad 3 Školski odbor jednoglasno donosi  O d l u k u  da se manjak od nefinancijske imovine podmiri prihodima za 
redovito poslovanje te se preknjiže na račun manjka prihoda za redovito poslovanje.  
 
Ad 4 Školski odbor donio je O d l u k u o usvajanju Izvješća o sklopljenim ugovorima prema javnom natječaju za 
davanje u najam/zakup školske imovine za 2018. godinu. 
 
Ad 5 Ravnateljica škole upoznala je nazočne sa Zapisnikom o nadzoru prosvjetne inspekcije obavljenom 27. 
listopada 2017. god. koji je bio potaknut elektronskim podneskom M.M. koji sadržava navode o međuvršnjačkom nasilju  
te nepoduzimanje mjera od strane Škole.   
Ravnateljica je detaljnije pojasnila o čemu se radi, te što je škola u navedenom slučaju poduzela. 
Ujedno je odgovorila i na dodatna pitanja članova odbora koje je između ostaloga zanimalo i kakav je zaključak 
inspekcije.    
 U Zapisniku o nadzoru stoji: Inspekcijskim nadzorom nije utvrđeno da je Škola povrijedila propise te nema 
elemenata za poduzimanje mjera prema Zakonu o prosvjetnoj inspekciji. 
 
Ad 6 
 Predsjednik prepušta riječ nazočnima. 
Ravnateljica je izvijestila nazočne o smanjenu broja učenika. Na kraju I. polugodišta otišlo je dvoje učenika (1. i 5. 
razred, obitelj Marković), a sada je otišlo još četiri učenika (1., 3., 5. i 7. razred, obitelj Dujmović). 
 
 Drugih prijavljenih za riječ nije bilo te je sjednica završila s radom u 11,50 sati. 
 
 

KLASA: 003-06/18-01/02 
URBROJ: 2189-20-06-18-1 
Gradina, 28. veljače 2018. 


