Osnovna škola
„Vazmoslav Gržalja“
Buzet
Klasa: 003-06/15-01/17
Urbroj: 2106-23-01-15Buzet: 22. prosinca 2015. godine
ZAPISNIK S 11. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE
„VAZMOSLAV GRŽALJA“
Nazočni: Irenka Fabijančić (dalje u tekstu Predsjednica), Sandra Grabar, Irena
Pastorčić, Katarina Grbac Paro, Nensi Vojsković Mijatović, Neli Jakovčević Metz,
Opravdano odsutni: Branka Nemarnik
Ostali: ravnateljica Jadranka Bartolić Muzica (dalje u tekstu Ravnateljica), Lučana
Agapito, Tijana Benčić (zapisničar),
Početak sjednice: 16,00
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Školskog odbora
2. Usvajanje 2. Izmjena i dopuna financijskog plana i Plana nabave za 2015. godinu
Izvjestitelj: Lučana Agapito
3. Usvajanja Financijskog plana za 2016. godinu i procjena za 2017. i 2018. godinu i Plana
nabave za 2016. godinu
Izvjestitelj: Lučana Agapito
4. Suglasnost za zapošljavanje na radnom mjestu učitelj/ice geografije na puno, određeno
radno vrijeme do povratka odsutne radnice,
Izvjestitelj: Jadranka Bartolić Muzica, prof.
5. Usvajanje Prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“
Izvjestitelj: Tijana Benčić
6. Suglasnost za zakup poslovnog prostora za Osnovnu glazbenu školu Matka Brajše
Rašana pri Pučkom otvorenom učilištu Labin za održavanje nastave u područnom
odjelu Buzet za razdoblje od 1. siječnja 2016. do kraja nastavne godine 2015./2016.
Izvjestitelj: Tijana Benčić
7. Suglasnost za zakup male sportske dvorane za Taekwon-do klubu Buzet za razdoblje od
1. siječnja 2016. godine do 31. svibnja 2016. godine
Izvjestitelj: Jadranka Bartolić Muzica, prof.
8. Suglasnost za zakup poslovnog prostora Matične škole Buzet udruzi Mali veliki
mikrofon za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. svibnja 2016. godine
9. Suglasnost za zakup poslovnog prostora male sportske dvorane Branki Posedel, za
potrebe održavanja satova yoge za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. ožujka
2016. godine
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Izvjestitelj: Jadranka Bartolić Muzica, prof.
10. Razno
Dnevni red jednoglasno je usvojen i Predsjednica otvara 11. sjednicu.
Ad 1) Jednoglasno se verificira zapisnik s 10. sjednice Školskog odbora.
Ad 2) Školski odbor jednoglasno (šest glasova „ZA“) usvaja 2. Izmjene i dopune financijskog
plana i Plana nabave za 2015. godinu.
Ad 3) Školski odbor jednoglasno (šest glasova „ZA“) usvaja Financijski plana za 2016.
godinu i procjenu za 2017. i 2018. godinu i Plana nabave za 2016. godinu.
Ad 4) Ravnateljica predlaže da se na radno mjesto učitelj/ica geografije zaposli Iva Medvešek
iz Zagreba, po zanimanju profesor geologije i geografije. Radnica je stručna za navedeno
radno mjesto i ima radnog iskustva u osnovnoj i srednjoj školi.
Školski odbor, za šest glasova „ZA“, suglasan je s prijedlogom Ravnateljice.
AD 5) Školski odbor, sa šest glasova „ZA“ usvaja Izmjene i dopune Statuta.
Ad 6) Školski odbor suglasan je, sa šest glasova „ZA“ da se prostorije škole daju u zakup
Osnovnoj glazbenoj školi Matka Brajše Rašana, za razdoblje od siječnja do kraja nastavne
godine , a sukladno Odluci o uvjetima i kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup,
Istarske županije.
Ad 7) Ravnateljica predlaže da se sa Taekwon – do klubom sklopi ugovor o zakupu za sate
koje koriste za rad s odraslima.
Članovi Školskog suglasni sa prijedlogom ravnateljice da se sa Taekwon – do klubom sklopi
ugovor o zakupu, ali smatraju da je potrebno ugovorom o zakupu obuhvate sve sate
korištenja dvorane, neovisno o tome da li se radi o radu s djecom ili odraslima, sukladno
Odluci o uvjetima i kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup, Istarske županije.
Ad 8) Ravnateljica predlaže da se sa udrugom Mali veliki mikrofon sklopi ugovor o zakupu
za sate korištenja učionice Matične škole za potrebe održavanja satova pjevanja.
Članovi Školskog odbora suglasni su sa prijedlogom ravnateljice da se sklopi ugovor o
zakupu učionica za potrebe održavanja satova plesa, sukladno Odluci o uvjetima i kriterijima i
postupku za uzimanje i davanje u zakup, Istarske županije ali smatraju da je potrebno
ugovorom o zakupu obuhvati i korištenje dvorane za održavanje satova plesa sa djecom.
Ad 9) Ravnateljica predlaže da se sa Brankom Posedel sklopi ugovor o zakupu. Članovi
Školskog odbora suglasni sa prijedlogom Ravnateljice da se s Brankom Posedel sklopi ugovor
o zakupu male sportske dvorane, za održavanje satova yoge, sukladno Odluci o uvjetima i
kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup Istarske županije.
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Ad 10) Ravnateljica obavještava prisutne da je učiteljica talijanskog jezika Melita Krušvar na
bolovanju zbog komplikaciji u trudnoći.
Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za zapošljavanje Andree Deklića i Dore Pernić, na
nepuno, određeno rano vrijeme, na radno mjesto učitelji/ica talijanskog jezika do povratka
privremeno odsutnih radnica.
Ad 11) Vezano za organizaciju izleta za osme razrede postavlja se upit da li je moguće da se
učenici odu na izlet ali ne uz pratnju razrednika, već pratnju drugih učitelja.
Zaključeno je da je moguće organizirati izlet uz pratnju drugih učitelja, a za organizaciju
izleta učenika osmih razreda biti će potrebna suglasnost Školskog odbora za izmjenu
Kurikuluma.

Zaključeno: 19,30 sati

Zapisničar:

Predsjednica školskog odbora

Tijana Benčić

Irenka Fabijančić
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