OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ"
JASTREBARSKO
7KLASA: 003-06/18-01/07
URBROJ:238/12-11-18-1
Jastrebarsko, 28. svibnja 2018.

--------------------------------------------------------Predmet: Školski odbor
-saziv sjednice
Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″
Jastrebarsko u četvrtak, 7. lipnja 2018. godine, u 19,00 sati u matičnoj školi
u Jastrebarskom.

Prijedlog dnevnog reda:
1. Imenovanje povjerenstva za provedbu javnog natječaja i
odabir valjane ponude za prodaju školskog zemljišta
Peščenka k.č. 1161/4, kat. općina Volavje
2. Izvješće o preventivnim programima koje provodi
OŠ „Ljubo Babić“
3. Radovi preko ljetnih praznika
4. 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: 003-06/18-01/07
URBROJ: 238/12-11-18-2
U Jastrebarskom, 7. lipnja 2018.
ZAPISNIK
3. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko
održane 7. lipnja 2018. godine u Jastrebarskom
Započeto u 19,00 sati.
Nazočni članovi Školskog odbora:, Mario Samarin, Gordana Kralj, Vanja Golub, Kristina Širanović
Blažek, Đurđica Kuharski Tončić. Ispričala se gđa. Snježana Pavković i gđa. Snježana Celić.
Ravnateljica: Sanja Sertić, tajnica Marijana Roić.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Imenovanje povjerenstva za provedbu javnog natječaja i odabir valjane ponude za prodaju
školskog zemljišta Peščenka k.č. 1161/4, kat. općina Volavje
2. Izvješće o preventivnim programima koje provodi OŠ „Ljubo Babić“
3. Radovi preko ljetnih praznika
4. Upiti i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad. 1.) Ravnateljica je predložila Školskom odboru Povjerenstvo koje će otvoriti pristigle ponude,
pregledati, odabrati najpovoljniju valjanu ponudu, te predložiti Školskom odboru sklapanje
kupoprodajnog ugovora. Prijedlog je:
1. SUNČANA PASECKY, predstavnik Zagrebačke županije,
2. ZRINKA MARKEŠIĆ, računovođa OŠ „Ljubo Babić“
3. MARIJANA ROIĆ, tajnica OŠ „Ljubo Babić“,
Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnateljice.
Ad. 2.)Ravnateljica je informirala Školski odbor o preventivnim programima koje smo
provodili tijekom ove školske godine.
Ad.3.) U skladu s financijskim mogućnostima uredili bi podove - brusili i lakirali parket u
matičnoj školi u učionici informatike, i još 2 do 3 razreda, te u PŠ Domagović. Krečenje učionica bilo
bi prema potrebi.
Zagrebačka županija odobrila nam je 25.137.50 kn za nabavu sportske opreme.
U tijeku su radovi energetskoj obnovi PŠ Desinec, a trajati će cijelo ljeto.
Školski odbor dao ja svoju suglasnost za navedene radove i nabavu potrebne opreme.
Ad.4.) Ravnateljica je informirala Školski odbor o nabavi udžbenika za naše učenika za
šk.god. 2018./19. Županija će osigurati 470,00 kn po učeniku, a gradovi i općine prema svojim
mogućnostima. Grad Jastrebarsko za tu namjenu osigurava cca 220.000,00 kn,
Procijenjena ukupna vrijednost (s PDV-om ) je 709.495,00 kn, u što ulazi nabava za sve
obvezne udžbenike i radne bilježnice za razrednu nastavu, te dio udžbenika i sve radne bilježnice za
predmetnu nastavu. Za izbornu nastavu neće se nabavljati udžbenici.
Shodno tome promijenit ćemo plan nabave za 2018. godinu i provesti postupak javne nabave.

Školski odbor suglasan je s time.
Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

