
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                 OŠ “SVETI  MATEJ”  VIŠKOVO, Vozišće  13,  51 216  VIŠKOVO 
 

Odluke sa 10. sjednice Školskog odbora održane 17.09.2021. godine   

 
 

 Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Školskog odbora 

2. Utvrđivanje uvjeta za davanje u zakup i privremeno korištenje male 

i velike sportske dvorane, te ostalih prostora i opreme Škole 

3. Utvrđivanje cijene školske marende za šk.god. 2021./2022. 

4. Odabir osiguravajuće kuće za osiguranje učenika u šk.god. 

2021./2022. 

5. Kadrovske promjene na početku šk.god. 2021./2022. 

6. Donošenje Odluke o mirovanju ugovora o radu osobe imenovane 

za ravnateljicu Škole   

7. Razno  

  

  Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 

Ad 1. Odluka 

Zapisnik sa prošle sjednice članovi su dobili zajedno sa pozivom pa pošto na njega nije bilo 

primjedbi on je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 2. Odluka 

Ravnateljica je upoznala članove sa Odlukom Županije o uvjetima, kriterijima i postupku za 

uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama 

koje se moramo držati prilikom davanja u zakup školskih sportskih dvorana (koje su sada u 

vlasništvu Škole) vanjskim korisnicima. Utvrđeni su i uvjeti za davanje u zakup i privremeno 

korištenje.  
 

Ad 3. Odluka 

Zbog povećanja svih troškova i uvođenja promjena u kvaliteti marende, donesena je odluka da 

se cijena marende sa 8.00 kn od 01.10.2021. godine poveća na 10.00 kuna po danu. 
 

Ad 4. Odluka 

Potvrđena je odluka donesena na sjednici Učiteljskog vijeća održanoj 03.09.2021. godine o 

odabiru osiguravajuće kuće Wiener osiguranje za osiguranje učenika u šk.god. 2021./2022.  

Ad 5. Odluka 

Ravnateljica je upoznala članove sa svim kadrovskim promjenama na početku šk.god. 

2021./2022., sa zapošljavanjima na određeno i neodređeno i sa natječajima koje će se morati 

objaviti za popunu upražnjenih radnih mjesta zbog odlaska u mirovinu i bolovanja. 

Ad 6. Odluka 

Školski odbor je na zahtjev ravnateljice o mirovanju ugovora o radu na neodređeno puno radno 

vrijeme na poslovima učiteljice razredne nastave, donio Odluku o mirovanju dok traje mandat 

ravnateljice, a zaključno sa 31.08.2026. godine. 



Ad 7. Odluka 

Ravnateljica je upoznala članove sa stavkama iz primopredajnog zapisnika vezanim uz 

financije i ostalim detaljima primopredaje dužnosti sa dugogodišnjeg ravnatelja koji je otišao u 

mirovinu na novu ravnateljicu. 

 


