OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ"
JASTREBARSKO
7KLASA: 003-06/17-01/10
URBROJ:238/12-11-17-1
Jastrebarsko, 7. rujna 2017.

--------------------------------------------------------Predmet: Školski odbor
-saziv sjednice
Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″
Jastrebarsko u srijeda, 13. rujna 2017. godine, u 19,00 sati u matičnoj školi
u Jastrebarskom.

Prijedlog dnevnog reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Radna mjesta- izbor po natječaju
Obavijest o radovima tijekom ljeta
Obavijest o prodaji školskog zemljišta u Malunju i Volavju
Rješavanje zamolbe KUD-a CVIJET iz Cvetkovića
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: 003-06/17-01/10
URBROJ: 238/12-11-17-2
U Jastrebarskom, 13. rujna 2017.

ZAPISNIK
4. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko
održane 13. rujna 2017. godine u Jastrebarskom
Započeto u 19,00 sati.
Nazočni članovi Školskog odbora:, Mario Samarin, Snježana Celić, Gordana Kralj, Vanja
Golub,
Ravnateljica: Sanja Sertić, tajnica Marijana Roić.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Radna mjesta- izbor po natječaju
2. Obavijest o radovima tijekom ljeta
3. Obavijest o prodaji školskog zemljišta u Malunju i Volavju
4. Rješavanje zamolbe KUD-a CVIJET iz Cvetkovića
5. Upiti i prijedlozi
Nadopuna dnevnog reda:
6. Donošenje Odluke o raspisivanju javne nabave za energetsku obnovu zgrade PŠ
Desinec

Dnevni red s nadopunom jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1.) Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o radnim mjestima.
Školski odbor donio je odluku da se na neodređeno puno radno vrijeme primi Ivana Kralj,
magistra socijalne pedagogije s položenim stručnim ispitom.
Na pola radnog vremena primljena je učiteljica Katarina Rončević Csucs, profesor glazbene
kulture.
Ad. 2.).Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o radovima koji su napravljeni tijekom ljeta i
to: promijenjen je parket u četiri učionice u razrednoj nastavi u matičnoj školi, krečili smo
učionicu u prizemlju PŠ Cvetković, jednu učionicu u Petrovini, a tu je postavljan laminat na
pod, te uređen hodnik i ulaz u PŠ Volavje. Uz ostalo tekuće održavanje što su radili naši
domari, u matičnoj školi uređeni su panoi 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.
Ad. 3.) Školski odbor donio je odluku da se zatraži suglasnost Župana prvo za prodaju
školskog zemljišta u Volavju, a zatim i za nekretnine u PŠ Malunje. Nakon toga će ići objava u
javnom glasilu.
Ad.4.) Školski odbor donio je odluku da KUD Cvijet iz Cvetkovića može koristiti razred u PŠ
Cvetković uz naknadu od 50,00 kn po satu korištenja ukoliko im odgovara, tj. prema cjeniku o
korištenju školskog prostora.

Ad.5.) Školski odbor je donio odluku da se krene u postupak javne nabave za Energetsku
obnovu zgrade PŠ Desinec.
Ad. 6.) Više nije bilo upita ni prijedloga.
Završeno u 20,00 sati.
Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

