OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ"
JASTREBARSKO
KLASA: 003-06/17-01/17
URBROJ:238/12-11-17-1
Jastrebarsko, 16. studenoga 2017.

--------------------------------------------------------Predmet: Školski odbor
-saziv sjednice
Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″
Jastrebarsko u četvrtak, 7. prosinca 2017. godine, u 17,00 sati u matičnoj školi u
Jastrebarskom.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Donošenje Odluke o sufinanciranju obroka za učenike, iz projekta
„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva
(školska godina 2017. – 2018.)“
2. Radovi tijekom zimskih praznika
3. 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: 003-06/17-01/17
URBROJ: 238/12-11-17-2
U Jastrebarskom, 7. prosinca 2017.
ZAPISNIK
7. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko
održane 7. prosinca 2017. godine u Jastrebarskom
Započeto u 17,00 sati.
Nazočni članovi Školskog odbora:, Mario Samarin, Snježana Celić, Gordana Kralj, Vanja Golub,
Ravnateljica: Sanja Sertić, tajnica Marijana Roić.
Prijedlog dnevnog reda:
4. Donošenje Odluke o sufinanciranju obroka za učenike, iz projekta „Osiguravanje
školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)“
5. Radovi tijekom zimskih praznika
6. Upiti i prijedlozi
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je prihvaćen.
Ad. 1.) Ravnateljica Sanja Sertić pojasnila je Školskom odboru projekt Zagrebačke županije o
sufinanciranju prehrane učenika koji su slabijeg imovinskog stanja a ne mogu se sufinancirati iz
drugih izvora. Projekt se zove “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska
godina 2017.-2018.)“.
Školski odbor jednoglasno je donio odluku da su
kriteriji prema kojima se utvrđuje broj učenika koji će biti subvencionirani iz projekta:
1. Učenici primatelji dječjeg doplatka, a da im prehrana nije financirana iz drugih izvora
(dokaz-potvrda o dječjem doplatku)
2. Učenici u obiteljima čija su primanja manja od 2.000,00 kn po članu obitelji
(dokaz-potvrda o visini dohotka i primitka, izjava o broju članova u kućanstvu)
3. Troje i više djece u obitelji, a primaju dječji doplatak
(dokaz- rodni listovi djece, potvrda o dječjem doplatku)
Broj učenika koji ostvaruju subvenciju na temelju predloženih kriterija je 117.
Razdoblje provedbe projekta je školska godina 2017./2018.

Ad. 2.) Ravnateljica je informirala Školski odbor o radovima koje bi izvodili preko
zimskih praznika. U PŠ Domagović, sanirat će se kapilarna vlaga. U PŠ Cvetković će se brusiti i
lakirati parket u dvije učionice. Od ostalih radova bit će krečenje i sitni popravci. Iz vlastitih
sredstava nabavit ćemo nešto informatičke opreme.
Ad.3.) Ravnateljica je obavijestila školski odbor o obavljenom sanitarnom
inspekcijskom pregledu u matičnoj školi u Jastrebarskom. Prema nalazu inspekcije dobivena
je 5, što je najviša moguća ocjena.

Domar Stjepan Novosel nalazi se na dužem bolovanju. Kao zamjena primljen je radnik
Luka Slemenšek, odlukom Školskog odbora do 60 dana odnosno do povratka iz bolovanja
domara Novosela.
Učenici osmih razreda naše škole uspješno su obavili dvodnevni posjet gradu
Vukovaru.
Više nije bilo upita ni prijedloga.
Završeno u 17,40 sati.
Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

