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ODLUKE I ZAKLJUČCI SA  

sa 58 sjednice Školskog odbora  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica održane dana  

22.12.2016. godine s početkom u  07;30  sati u prostorijama OŠ Matije Gupca Gornja Stubica. 

Ad 1.)  

Zaključak Školskog odbora:  

Jednoglasno usvojen zapisnik sa svim Odlukama i Zaključcima s prethodne 57. sjednice Školskog 

odbora održane dana 07.12.2016. godine. 

Ad 2.) 

Odluka Školskog odbora: 

Jednoglasno donijeta  odluka  kojom se 12. i 13.siječanj 2017.  godine  utvrđuju nenastavnim 

danima i da drugo polugodište  u OŠ Matije Gupca Gornja Stubica umjesto 12. započinje 16. 

siječnja 2017.godine. 

 

Ad 3.) 

Odluka Školskog odbora: 

Jednoglasno donijet   financijski  plan  i obrazloženja financijskog plana  OŠ Matije Gupca 

Gornja Stubica za razdoblje  2017.- 2019. 

Financijski  plan  i obrazloženja financijskog plana  OŠ Matije Gupca Gornja Stubica za 

razdoblje  2017.- 2019.  

 

 

Ad 4.) 

Odluka Školskog odbora: 

Jednoglasno donijet  Plan  nabave  OŠ Matije Gupca Gornja Stubica za 2017. Godinu. 

Plan  nabave  OŠ Matije Gupca Gornja Stubica za 2017.  

 

Ad 5.) 

Odluka Školskog odbora: 

Jednoglasno prihvaćeno  Izvješće povjerenstva o provedenom postupku nabave bagatelne 

vrijednosti za prirodni zemni plin za potrebe opskrbe zgrada  škole u 2017.g.   i odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja.  

 

Ad 6.) 

Odluka Školskog odbora: 

Jednoglasno donijeta prethodna suglasnost  ravnateljici Sanji Knezić, prof. za donošenje 

Odluke o zasnivanju radnog odnosa  na radnom mjestu  spremačice,  na određeno vrijeme  

najdulje do  60 dana   i nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno  (prijem kandidata/datkinje 

bez natječaja, popunjavanje upražnjenog radnog mjesta spremačice nakon odlaska Marije 
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Jurina u mirovinu, i premještaja Mirjane Jakšić na radno mjesto spremačice u punom 

radnom vremenu,  početak rada  16.01.2017.)  za: 
 

 - .S.K.   na nepuno vrijeme od 11 sati tjedno i određeno vrijeme. 

 

 

Ad 7.) 

 

Odluka Školskog odbora: 

Jednoglasno donijeta prethodna suglasnost  ravnateljici Sanji Knezić, prof. za donošenje 

Odluke o zasnivanju radnog odnosa  na radnom mjestu  spremačice, spremačice u PŠ 

Dubovec i  u matičnoj školi  nakon odlaska Štefanije Bosak u mirovinu, početak rada od 

16.01.2017.) za 

 

- M.T.  na puno i određeno vrijeme. 

 

Ad 8.) 

 
Ravnateljice Sanje Knezić, prof.  upoznaje prisutne  članove Školskog odbora  sa dopisom KZŽ  o 

povećanju sigurnosti  djece osnovnoškolskog uzrasta  u sudjelovanju  u prometu. 

Odbor za sigurnost  u prometu je   zaključio  da će svim ravnateljima  osnovnih škola na području 

KZŽ  uputiti obavijest   vezano uz obraćanje   pozornost  učenicima i njihovim roditeljima na opasnost  

koje svakodnevno   prijete učenicima kod korištenja javnog prijevoza  i sudjelovanja u prometu 

općenito.  

KŽŽ je  imenovala Povjerenstvo i Radnu skupinu  za autobusna stajališta.  Povjerenstvo  stoji na 

raspolaganju  kao stručna pomoć  za određivanje  mikro lokacija autobusnih stajališta i ugibališta   

gradovima i općinama ali i   svima  koji sudjeluju u prometnom odgoju školske djece.  Nužno je da se 

određeno stajalište  nalazi na mikro lokaciji  koja udovoljava Pravilniku o autobusnim 

stajalištima a ne tamo gdje odgovara roditeljima.   

Posebno se moli da Škole  svojim učenicima i njihovim roditeljima  skrenu pozornost da 

poštuju prometna  pravila i signalizaciju  u skladu sa zakonima  iz područja sigurnosti u 

prometu  kako bi se povećala sigurnost  učenika u prometu.  

 
Ad 9.) 

Pitanja, prijedlozi  i mišljenja, razno  

 

 
 

Sjednica Školskog  odbora  završena je u 08,00  sati. 

 Zapisničarka:                                                          Predsjednica Školskog odbora: 

 

Ankica Banožić                               Nataša Mirt 

 

______________________                                                       _______________________                                                                       
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