
OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ" 

J A S T R E B A R S K O 
 

KLASA: 003-06/16-01/09 

URBROJ:238/12-11-16-1 
 

Jastrebarsko, 21. lipnja 2016. 
 

 
 

 
 

        ----------------------------- 
 

        ----------------------------- 
 

Predmet: Školski odbor 
      -saziv sjednice 

 
      Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″ 
Jastrebarsko u utorak 28. lipnja 2016. godine, u 13,00 sati u matičnoj školi u 
Jastrebarskom. 

 
  Prijedlog dnevnog reda: 

 
1. Donošenje I. Izmjena plana nabave za 2016. god OŠ „Ljubo 

Babić“, Jastrebarsko 
2. Radovi tijekom ljeta 

3. Upiti i prijedlozi 
 

 

       Predsjednik Školskog odbora: 
       Mario Samarin 

 
 

 
 

Ukoliko niste u mogućnosti doći, molimo, nazovite u Školu na broj telefona 
01/6281-212. 



OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“ 
J A S T R E B AR S K O 
Ante i Davida Starčevića 16 
 
KLASA: 003-06/16-01/07 
URBROJ: 238/12-11-16-2 
U Jastrebarskom, 28. lipnja 2016. 
 

ZAPISNIK 

3. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko 

održane 28. lipnja 2016. godine u Jastrebarskom 

          Članovi Školskog odbora:, Mario Samarin, Snježana Celić, , Gordana Kralj, Željka Kovačić, 
ravnateljica: Sanja Sertić, računovotkinja Zrinka Markešić, tajnica Marijana Roić.  

Nisu prisutni: gosp. Vladimir Pačić, Nikola Golojuh, Mirko Boričević. 

Prijedlog dnevnog reda: 

1. Donošenje I. Izmjena plana nabave za 2016. god OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko 
2. Radovi tijekom ljeta 
3. Upiti i prijedlozi 

Dopuna: 
4.) Suglasnost za radna mjesta i raspisivanje natječaja 
 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen uz dopunu –suglasnost za radna mjesta i raspisivanje natječaja. 
Ustanovljeno je da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova za donošenje pravovaljanih odluka. 

Ad.1.) Školski odbor jednoglasno je prihvatio I. Izmjenu plana nabave za 2016. godinu OŠ 
„Ljubo Babić“, Jastrebarsko. 

Ad.2.) Ravnateljica je predložila Školskom odboru radove tijekom školskih praznika. U 
prosincu 2015. godine kupili smo parket za četiri učionice. U matičnoj školi planiramo promijeniti 
parket u tri učionice prizemno (desna strna od ulaza) te u učionici matematika 1. Uređujemo školsku 
knjižnicu. Grad Jastrebarsko donirao je 10.000,00 kuna za obnovu knjižnog fonda. Tražene su 
donacije od tvrtki Ceste Jastrebarsko, Gromela, Ireks Arome i Polidora. U PŠ Čeglje uredit ćemo 
prostor za posebnu odgojno-obrazovnu skupinu. Treba urediti pod i zidove. Potrebno je nabaviti 
novu peć za taj prostor. 

U PŠ Volavje treba sanirati dimnjak, odnosno presložiti keramičku peć ili nabaviti novu za 
razred u prizemlju, jer dimi. 

Ad.)3.) Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o dobivenim prethodnim suglasnostima 
MZOS-a. Dobili smo suglasnost za: -2 radna mjesta spremačice, jedno u PŠ Sveta Jana, a drugo u 
matičnoj školi na puno neodređeno radno vrijeme, za radno mjesto administrativnog referenta na 
puno neodređeno radno vrijeme, te za učitelja edukatora – rehabilitatora na neodređeno puno radno 
vrijeme. Početak rada spremačice u PŠ Sv. Jana zbog košnje ravnateljica je predložila da ostane 
radnica Mirjana Mlinarić te da se u međuvremenu raspiše natječaj. Početak rada spremačice u 
matičnoj školi bio bi 16. kolovoza.  

Na radnom mjestu administratora odlukom ravnatelja zaposlena je Anja Pavlović, 
apsolventica Pravnog fakulteta, a ravnateljica je predložila joj se produži ugovor odlukom Školskog 
odbora do 60 dana i u međuvremenu raspiše natječaj.  

Potrebno je raspisati natječaj za učitelja edukatora-rehabilitatora koji bi trebao početi raditi 
početkom školske godine. 

U kolovozu će biti raspisan natječaj za 3 pomoćnika u nastavi. 



Učiteljica matematike Maja Plantaš u rujnu odlazi na porodni dopust pa će trebati zamjenu, 
kao i učiteljica njemačkog jezika Sonja Samarin. 
 Više nije bilo upita ni prijedloga. 

Završeno u 14,10 sati. 
 

       Predsjednik Školskog odbora: 

       Mario Samarin, prof. 


