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SKRAĆENI ZAPISNIK 

 
sa 11. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Bisag 

održane dana 29. rujna 2017. godine s početkom u 17,30 sati. 
 
 

D n e v n i   r e d: 
 
  1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Školskog odbora od 15.09.2017.  

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po raspisanom 
                      natječaju za radno mjesto učiteljice/učitelja geografije 
                     Izvjestiteljica: Draženka Švelec-Juričić, ravnateljica 

3. Donošenje odluke o cijeni školske kuhinje za šk.god. 2017./18. 
4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikula 
    za šk. god. 2016./2017. 

                      Izvjestiteljica: Draženka Švelec-Juričić, ravnateljica 
 5. Donošenje školskog kurikula za šk.god. 2017./18. 

       Izvjestiteljica: Draženka Švelec-Juričić, ravnateljica 
 6. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk.god. 2017./18. 

          Izvjestiteljica: Draženka Švelec-Juričić, ravnateljica 
 7. Razno 

 
  
 Ad.1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 15.079.2017.godine 
 
 Zapisnik sa sjednice Školskog odbora od 15.09.2017. usvojen je jednoglasno. 
 
  Ad.2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po raspisanom 
               natječaju za radno mjesto učiteljice/učitelja geografije 
 
  
ZAKLJUČAK: Jednoglasnom odlukom Školski odbor dao je ravnateljici prethodnu suglasnost za sklapanje 
ugovora o radu nakon provedenog natječajnog postupka sa Monikom Šabijan iz Dropkovca (općina Gornja 
Rijeka), magistrom geografije, na radno mjesto učiteljice geografije, na nepuno radno vrijeme od 15 sati 
tjednog radnog vremena, na određeno vrijeme - do povratka Ane Derdić na rad. 
 
Ad.3. Donošenje odluke o cijeni školske kuhinje za šk.god. 2017./18. 
  
ZAKLJUČAK: Jednoglasnom odlukom Školski odbor je donio Odluku o cijeni školske kuhinje za školsku  
                       godinu 2017./18. Odluka će biti objavljena na web stranici Škole. 
 
Ad.4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikula za šk. god. 2016./2017.
  
ZAKLJUČAK: Jednoglasnom odlukom Školski odbor prihvatio je izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i  
                       programa rada i školskog kurikula za školsku godinu 2016./17. 
 
Ad.5. Donošenje školskog kurikula za šk.god. 2017./18. 
 
 
ZAKLJUČAK: Jednoglasnom odlukom Školski odbor donio je školski kurikul za školsku godinu 2017./18. 
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Ad.6. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za šk.god. 2017./18. 
 
ZAKLJUČAK: Jednoglasnom odlukom Školski odbor donio je Godišnji plan i program rada za školsku godinu  
                       2017./18. 
 
Ad.7. Razno 
 

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 
 
 
 

Sjednica Školskog odbora završena je u 18,40 sati. 
 
 
 
      ZAPISNIČAR:                      PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 
  Vlado Derdić, v.r.       Lidija Klaus, v.r. 

                                                                  
  


