OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ"
JASTREBARSKO
7KLASA: 003-06/17-01/07
URBROJ:238/12-11-17-1
Jastrebarsko, 26. ožujka 2017.

--------------------------------------------------------Predmet: Školski odbor
-saziv sjednice
Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″
Jastrebarsko u petak, 30. lipnja 2017. godine, u 10,00 sati u matičnoj školi u
Jastrebarskom.

Prijedlog dnevnog reda:
1. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne
nabave
2. Radna mjesta
3. Radovi preko ljeta
4. Upiti i prijedlozi

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“
J A S T R E B AR S K O
Ante i Davida Starčevića 16
KLASA: 003-06/17-01/07
URBROJ: 238/12-11-17-3
U Jastrebarskom, 30. lipnja 2017.

ZAPISNIK
3. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko
održane 30. lipnja 2017. godine u Jastrebarskom
Započeto u 10,00 sati.
Nazočni članovi Školskog odbora:, Mario Samarin, Snježana Celić, Gordana Kralj, Vanja
Golub,
Ravnateljica: Sanja Sertić, tajnica Marijana Roić.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
2. Radna mjesta
3. Radovi preko ljeta
4. Upiti i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1.) Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave bio je temeljem
Zakona o Javnoj nabavi (NN 120/16.) na web stranici Škole na savjetovanju s javnošću od
19.svibnja do 19. lipnja 2017. godine. Škola nije primila niti jedno mišljenje ni prijedlog.
Školski odbor jednoglasno je donio Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Ad. 2. Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o radnim mjestima.
Za radno mjesto spremačice u PŠ Cvetković 6 sati nepuno neodređeno radno vrijeme,
čekamo prethodnu suglasnost MZO-a. Zatražena je prethodna suglasnost za radno mjesto
kuhara u PŠ Desinec, na nepuno 21 sat tjedno- neodređeno radno vrijeme. Kada dobijemo
prethodne suglasnosti tada možemo raspisati natječaj za popunu tih radnih mjesta.
Sporazumnim raskidom ugovora o radu 18. lipnja 2017. otišla je stručna suradnica-socijalna
pedagoginja, te u 8 mjesecu možemo raspisati natječaj za puno radno vrijeme stručnog
suradnika-socijalnog pedagoga. U mirovinu odlazi učiteljica glazbene kulture, koja radi pola
radnog vremena u naškoj Školi. Također u 8 mjesecu možemo raspisati natječaj za to
upražnjeno radno mjesto.
Natječaj u projektu „Prsten potpore“, tj. radna mjesta pomoćnika u nastavi ići će početkom
8 . mjeseca. Tražili smo 5 pomoćnika u nastavi. U suradnji s Zagrebačkom županijom, obavit
će se razgovori i izbor kandidata a Školski odbor donosi odluku o izboru.
Školski odbor suglasan je s raspisivanjem natječaja za potrebna radna mjesta.
Ad. 3.).Ravnateljica je predložila Školskom odboru radove koje bi napravili tijekom ljeta i to:
promjena parketa u nekoliko učionica u razrednoj nastav u matičnoj školi, krečenje učionica
u prizemlju PŠ Cvetković, jedne učionice u Petrovini i postavljanje laminata na pod, te
uređenje hodnika i ulaza u PŠ Volavje. U PŠ SV. Jana potrebno bi bilo promijeniti peć za

centralno grijanje jer je dotrajala. U matičnoj školi uredit ćemo panoe u učionicama
razredne nastave. U tijeku je nabava nove literature za obnovu knjižnog fonda, te potrebne
lektire za školsku knjižnicu u vrijednosti 30.000,00 kn. Financijska sredstva osiguralo MZO.
Nabavit ćemo nešto CD-playera i informatičke opreme za potrebe nastave.
Ad. 4.) PŠ Desinec prijavljena je na Natječaj za energetsku obnovu zgrada preko Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz partnera Zagrebačku županiju. Radovi će krenuti
slijedeće godine.
Ravnateljica je predložila školskom odboru da bi se ponovo pokrenuo postupak prodaje
zemljišta Kutiček u Volavju. Školski odbor donio je odluku da ravnateljica obavi potrebne
radnje i da se pokrene postupak prodaje toga zemljišta. Potrebno je ponovo napraviti novu
procjenu i izmjeru kako bi se utvrdilo realno stanje.
Ad. 4.)
Više nije bilo upita ni prijedloga.
Završeno u 11,20 sati.
Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

