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ZAKLJUČCI 

s 32. sjednice Školskog odbora OSNOVNE ŠKOLE KNEŽEVI VINOGRADI, održane elektronskim putem  
dana 7.10.2020. s početkom u 8:00 sati, i završetkom u 12:00 sati. 
U vrijeme održavanja elektronske sjednice svoje očitovanje dostavili su sljedeći članovi: 

- Slavojka Petrović, član iz reda radnika Škole 
- Ivica Plantosar, predstavnik  osnivača (OBŽ) 
- Katarina Luković, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole 
- Monika Damjanov,  predstavnica  osnivača (OBŽ) 
- Valentina Nađ, predstavnica Osnivača (OBŽ) 
- Mario Plavec, član iz reda Vijeća roditelja Škole 
- Petar Kajić, član iz reda učitelja i stručnih suradnika Škole  

 
čija očitovanja čine sastavni dio ovog zapisnika. 
Dnevni red: 

 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 
2. Usvajanje školskog Kurikuluma za školsku godinu 2020./2021. 
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2020./2021. 
4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada i školskog Kurikuluma za školsku godinu 

2019./2020. 
5. Utvrđivanje cijene školskog obroka za 2020./2021. školsku godinu 
6. Izbor osiguravajućeg društva za osiguranje učenika u školskoj godini 2020./2021. 
7. Razno 

Članovi koji su dostavili svoja očitovanja prihvatili su predloženi dnevni red. 
Ad   1. 

Školski odbor jednoglasno je usvojio  zapisnik s prethodne sjednice. 
Ad. 2 

ZAKLJUČAK 

Školski odbor donio je Odluku o donošenju Kurikuluma Škole za 2020./2021. 
Ad. 3. 

ZAKLJUČAK 

Školski odbor donio je Odluku o donošenju Godišnjeg plana i programa rada  za 2020./2021. 
 

Ad.  4. 

ZAKLJUČAK 

Školski odbor donio je Odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji  Godišnjeg plana i programa rada  za 
2020./2021. i Kurikuluma škole za 2019./2020. 

Ad. 5. 

ZAKLJUČAK 

Školski odbor donio je Odluku o cijeni školskog obroka u 2020./2021. školskoj  godini i iznosi 5,50 
kuna po učeniku. 

Ad. 6. 

ZAKLJUČAK 

Školski odbor usvojio je prijedlog ravnatelja da se učenici u školskoj godini 2020./2021. osiguraju od 
nezgode u Uniqa osiguranju.  

 

Nije bilo prijedloga niti pitanja. 
 
 
ZAPISNIČARKA:                                                                      PREDSJEDNICA  ŠO:    
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