REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/19-08/01
URBROJ: 2176-32-19-23
Popovača, 6. svibnja 2019.

ZAPISNIK
sa 41. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola),
održane 6. svibnja 2019., u 1330 sati u uredu ravnatelja.
Prisutni: Maja Loina, Darko Rakić, Dunja Mijović, Ivica Radman, Marija Jozić (5)
Odsutni: Antonija Dolenčić, Krunoslav Božiček (2)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole
Zapisnik vodi: Anamarija Ban – tajnica Škole
Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, Ivica Radman pozdravio je
sve nazočne i nakon što je utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog
odbora da bi se mogle donositi pravovaljane odluke (5), predložio je usvajanje dnevnog reda:

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s 40. sjednice Školskog odbora održane 9. travnja 2019.
2. Usvajanje novog prijedloga Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja
3. Usvajanje novog Pravilnika o radu Školske knjižnice
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice.
Predsjednik Školskog odbora predlaže usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Školskog odbora.

Školski odbor sa pet glasova donosi
ODLUKU
Usvaja se zapisnik sa 40. sjednice Školskog odbora održane 9. travnja 2019. godine.

AD 2.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj ukratko obrazlaže izmjene
prethodno usvojenog prijedloga Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju
kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Popovača te govori kako su po uputama Ureda
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji unešene izmjene te je prijedlog Pravilnika
ponovno poslan u Ured državne uprave. Nakon toga je iz Ureda državne uprave došla
obavijest kako je prijedlog Pravilnika uredan te ga je potrebno ponovno usvojiti na sjednici
Školskog odbora. Ravnatelj moli za usvajanje novog prijedloga Pravilnika.
Školski odbor sa pet glasova donosi
ODLUKU
Usvaja se novi prijedlog Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Popovača.
AD 3.
Predsjednik Školskog odbora daje riječ ravnatelju. Ravnatelj objašnjava kako svaka izmjena
Zakona po kojem su pisani Pravilnici vuče izmjenu tih Pravilnika. Mijenjan je Zakon o
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti te
smo prilagodili Pravilnik o radu Školske knjižnice tim izmjenama. Mijenjan je i članak 23,
koji govori o radnom vremenu knjižnice jer Škola više ne radi u dvije smjene, nego samo u
jednoj i to u jutarnjem terminu pa knjižnica radi od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati.
Predsjednik Školskog odbora predlaže glasanje.
Školski odbor sa pet glasova donosi
ODLUKU
Usvaja se novi Pravilnik o radu Školske knjižnice.

Sjednica je završila u 13.45 sati.

Zapisnik vodila:

Predsjednik Školskog odbora:

________________
Anamarija Ban

_______________________
Ivica Radman

