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Ad 1.   
 
DNEVNI RED  
 
1. Usvajanje dnevnog reda 
2. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Školskog odbora 
3. Donošenje Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno- obrazovne djelatnosti 
4. Donošenje Kućnog reda OŠ „Skakavac“ 
5. Donošenje Pravilnika o radu 
6. Donošenje odluke o suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa nakon provedenog natječaja 

za učitelja/icu glazbene kulture 
7. Rebalans proračuna 
8. Razno 
 
Ravnatelj škole gospodin A. Ćališ predlaže dopunu dnevnog reda. Naime potrebno je odrediti 
zamjenika /icu ravnatelja .  
Članovi  Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red sa njegovom naduponom. 
 
Ad 2. 
 

Članovi Školskog odbora su potvrdili da su  zaprimili zapisnik sa 08. sjednice i materijale za 09. 
sjednicu ŠO. Zapisnik sa 08. sjednice se jednoglasno prihvaćen. 
 
 Ad 3. 
 Predsjednica ŠO Kristina Žuvela konstatira da su svi članovi ŠO zaprimili prije sjednice 
primjerak Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. Etički kodeks 
razmatran je na sjednici Vijeća roditelja, Vijeća učenika i Učiteljskog vijeća. Članovi ŠO 
jednoglasno prihvaćaju Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti. 
 
Ad-4. 
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Predsjednica ŠO Kristina Žuvela konstatira da su svi članovi ŠO zaprimili prije sjednice 
primjerak Kućnog reda. Kućni red je na sjednici Vijeća roditelja, Vijeća učenika i Učiteljskog 
vijeća. Članovi ŠO jednoglasno prihvaćaju Kućni red. 
  

Ad-5. 

Predsjednica ŠO Kristina Žuvela konstatira da su svi članovi ŠO zaprimili prije sjednice 
primjerak Pravilnika o radu.  Pravilnik o radu razmatrala je predstavnica sindikata koja 
preuzima ovlasti Radničkog vijeća. Članovi ŠO jednoglasno prihvaćaju Pravilnik o radu. 
 Ad-6. 

Ravnatelj OŠ „Skakavac“ Anto Ćališ upoznao je nazočne članove ŠO da je u školi proveden 
natječaj za učiteljicu glazbene kulture na određeno radno vrijeme (16 sati). Po raspisanom 
natječaju pristigla je zamolba I. S. B. Kandidatkinja prijavljena na natječaj ne ispunjava 
formalne uvjete glede obrazovanja. Povjerenstvo za provedbu natječaja predlaže Školskom 
odboru da se na navedeno mjesto ,do ponavljana natječaja u roku 5 mjeseci ,sukladno Zakonu 
o odgoju i obrazovanju zaposli I. S. B. Školski odbor je jednoglasno prihvatio da se I.  S. B. 
zaposli na određeno vrijeme do 5 mjeseci kada će se ponoviti natječaj. 
Školski odbor će odluku o davanju suglasnosti izraditi kao zasebni dokument. 
 
 

Ad-7. 

 Računovotkinja škole Ana Matijašić rekla je da su rebalansom proračuna raspodijeljena sredstva za Školski 

obrok za svako dijete koji se financiraju iz dva izvora te sredstva za plaću pomoćnika koji se financiraju iz 

tri izvora. Članovi se slažu sa navedenim. 

Ad.8. 

 Ravnatelj škole upoznaje školski odbor da je potrebno odrediti zamjenicu ravnatelja za vrijeme njegove 

nenazočnosti. Učiteljsko vijeće za zamjenicu ravnatelja je odredilo  D. L.. Školski odbor jednoglasno je 

prihvatio Dijanu Lamešević za zamjenicu ravnatelja OŠ „Skakavac“. Odluka o imenovanju zamjenika/ce 

ravnatelja sastavit će se kao zasebni dokument. 

  Zaključci 09. Sjednice Školskog odbora OŠ „Skakavac“: 

1. Donošenje Etičkog kodeksa OŠ „Skakavac“ 

2. Donošenje Kućnog reda OŠ „Skakavac“ 

3. Donošenje Pravilnika o radu 

4. Davanje suglasnosti na zapošljavanje učiteljice glazbene kulture na određeno vrijeme do 5 mjeseci 

5. Donošenje odluke o imenovanju zamjenice ravnatelja 


