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ZAKLJUČCI 

s 26. sjednice Školskog odbora OSNOVNE ŠKOLE KNEŽEVI VINOGRADI, održane dana 3.10.2019. s 

početkom u 16:00  sati, u uredu ravnatelja Osnovne škole Kneževi Vinogradi, Glavna 44, Kneževi 

Vinogradi.  

Nazočni članovi Školskog odbora: 

- Slavojka Petrović, član iz reda radnika Škole 
- Katarina Luković, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole 
- Mario Plavec, član iz reda Vijeća roditelja Škole 
- Petar Kajić, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole 

Opravdano odsutni: 

- Ivica Plantosar, predstavnik  osnivača (OBŽ) 
- Valentina Nađ, predstavnica osnivača (OBŽ) 
- Monika Damjanov,  predstavnica  osnivača (OBŽ) 

Ostali nazočni: 

- Ivica Prgomet, ravnatelj 
- Marija Miličić, tajnica 

Zapisnik vodila:  Marija Miličić, tajnica 
Katarina Luković, predsjednica Školskog odbora otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, utvrđuje kako 
postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. 
Predsjednica predlaže sljedeći dnevni red koji glasi: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Usvjanje Godišnjeg plana i programa rada Škole 
3. Usvajanje Kurikuluma 
4. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – Učitelj prirode i biologije 
5. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – Učitelj glazbene kulture 
6. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa temeljem uputnice Ureda državne uprave 
7. Razno 

Dnevni red jednoglasno  usvojen. 

Ad   1. 
Zapisnik s prethodne sjednice  jednoglasno usvojen. 

Ad. 2 
ZAKLJUČAK 

Usvaja se Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2019./2020. 
Ad. 3. 

ZAKLJUČAK 
Usvaja se Kurikulum OŠ Kneževi Vinogradi za školsku godinu  2019./2020. 

Ad. 4. 
ZAKLJUČAK 

Školski odbor je suglasan s prijedlogom ravnatelja da se s Majom Lesjak zasnuje radni odnos na 
neodređeno nepuno radno vrijeme na radnom mjestu Učitelj prirode i biologije. 

Ad. 5. 
ZAKLJUČAK 

Školski odbor je suglasan s prijedlogom ravnatelja da se s Valentinom Nekić Ivanov zasnuje radni 
odnos na određeno nepuno radno vrijeme na radnom mjestu Učitelj glazbene kulture. 

Ad. 6. 
ZAKLJUČAK 

Školski odbor je suglasan s prijedlogom ravnatelja da se s Biljanom Marušić zasnuje radni odnos na 
neodređeno puno radno vrijeme na radnom mjestu Učitelj razredne nastave. 
 

Kako nije bilo daljnjih pitanja, predsjednica se zahvalila prisutnima i zaključila sjednicu u  16:50 sati. 

 

ZAPISNIČARKA:                                                                      PREDSJEDNICA ŠO:    

Marija Miličić, mag.iur.                                                            Katarina Luković, prof. 


