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ZAPISNIK SA 227. SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA

Datum održavanja sjednice: 2. listopada 2019. Vrijeme početka sjednice:  17,20
Mjesto održavanja sjednice: Orehovica, prostorije škole
Na sjednici su nazočni: Marko Horvat, Ivana Vrabec, Marijan Krčmar, Smiljana Polgar, 
Odsutna: Jelena Horvatić,   Alen Ružić, Sanja Drakulić
Osoba koja nije član Školskog odbora a prisutna je sjednici: Branko Sušec, ravnatelj škole, 
Ljiljana Drk tajnica,  

Predsjedavatelj sjednice: Marko Horvat Zapisničar:Ljiljana Drk
Utvrđivanje kvoruma: Prisutna su  4  člana Školskog odbora od 7. 
 
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika sa sjednice održane 5.rujna i elektroničke sjednice održane 23. rujna 
2019. godine.
2. Godišnji plan i program rada za šk. g. 2019./20. – odluka o donošenju,
3. Kurikul OŠ Orehovica za šk.g.  2019./20. – odluka o donošenju,
4. Godišnji plan i program rada predškole za šk. g. 2019./20. – odluka o donošenju,
5. Iznajmljivanje dvorane- odluka o raspisivanju natječaja,
6. Izmjena Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
7. Ostala pitanja
 
Predsjednik ŠO, Marko Horvat, pozdravio je prisutne i predložio dnevni red.  Dnevni red  
jednoglasno je prihvaćen.
 
 Ad 1) Članovi ŠO su sa pozivom za sjednicu dobili Zapisnik sa sjednice ŠO održane 5. rujna 
2019. i elektronske sjednice ŠO održane 23. rujna 2019. Na navedene Zapisnike nije bilo 
primjedbi i oba su jednoglasno prihvaćena

Ad 2) Ravnatelj  škole prezentirao je prisutnima pomoću računala i projektora Godišnji plan i 
program rada za šk.g. 2019./20. Na navedeni program nije bilo primjedbi te je on jednoglasno 
prihvaćen. Sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada je i Godišnji plan i programa rada 
odgojno-obrazovne skupine predškole koji je također jednoglasno prihvaćen.

Ad 3)   Ravnatelj škole prezentirao je prisutnima pomoću računala i projektora Kurikul  OŠ 
Orehovica za  šk.g. 2019./20. Na navedeni kurikul nije bilo primjedbi te je on jednoglasno 
prihvaćen.

Ad 4)  )   Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o iznajmljivanju dvorane, a Odlukom o 
minimalnim iznosima naknada za korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima 
je osnivač Međimurska županija propisano je kako se iznajmljivanje provodi temeljem javnog 
natječaja. U skladu s Odlukom o iznajmljivanju školske sportske dvorane Školski odbor 
određuje se kako će se objava natječaja za iznajmljivanje dvorane objaviti na mrežnim 
stranicama škole dana 9. listopada 2019. godine uz rok objave od osam (8) dana. Tekst 



natječaja biti će izvješen kod dućana u Podbrestu, Orehovici i Vulariji kako bi što više osoba 
dobilo informaciju o iznajmljivanju.
Imenovano je povjerenstvo za provođenje natječaja u sastavu Marko Horvat, Marijan Krčmar 
i Ljiljana Drk. 

  
Ad 5)  Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o promjeni Pravilnika o provedbi postupaka 
jednostavne nabave. Mijenja je članak 3. i članak 4. na načina da se brojka 20.000,00 kn 
zamjenjuje brojkom 50.000,00 kn.

Ad 6)  Ravnatelj je obavijestio prisutne da će Škola 28.10.2019. obilježiti 150-tu godišnjicu 
školstva u Orehovici priredbom i izložbom.
 

Sjednica je završena u 18,40 sati.
Zapisničar Predsjednik ŠO
Ljiljana Drk Marko Horvat


