
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

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

Odluke sa 15. sjednice Školskog odbora održane 31.01.2022. godine   

 
 

 Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora 

2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje nakon provedenog natječaja 

1 učitelja/ice razredne nastave na određeno puno radno vrijeme 

3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje nakon provedenog natječaja 

1 spremača/ice na određeno puno radno vrijeme 

4. Prihvaćanje Financijskih  izvještaja za 2021. godinu i bilješki uz 

izvještaje:  

             -o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obr. PR-RAS 
             -o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - Obr. RasF 
             -o obvezama - Obr. OBVEZE  
             -o promijeni vrijednosti i obujma imovine - Obr. P-VRIO 
             -Bilanca - Obr. BILANCA. 
       5.    Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za otpis knjižnične 
              Građe 
       6.    Razno 
 
 

  Dnevni red je jednoglasno usvojen 
 

Ad 1. Odluka 

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

primjedbi on je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 2. Odluka 

Nakon provedenog natječaja na koje su pristigle 3 pravodobne i potpune zamolbe obavljeno je 

testiranja nakon čega je za zapošljavanje na radno mjesto učitelj/ice razredne nastave na 

određeno puno radno vrijeme izabrana je J.H.T., diplomirana učiteljica razredne nastave.   
 

Ad 3. Odluka 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto spremača/ice na koji je pristigla samo jedna 

potpuna i pravovremena zamolba izabrana je B.G.  
 

Ad 4. Odluka 

Računovođa je članovima ukratko objasnila što je navedeno u Financijskim izvještajima i 

bilješkama za 2021. godinu, na koje članovi nisu imali primjedbi te su oni jednoglasno 

prihvaćeni.   

Ad 5. Odluka 



Ravnateljica je ranije donijela Odluku o provođenju redovnog godišnjeg otpisa knjižnične građe 

koji se mora obaviti u ovoj školskoj godini, a sada imenuje Povjerenstvo za otpis knjižnične 

građe. 

Ad 6. Odluka 

Ravnateljica je dala prijedlog da se dugogodišnjeg bivšeg ravnatelja koji je sada u mirovini 

predloži za Nagradu Općine Viškovo za životno djelo na što članovi  nisu imali primjedbi i 

prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

Ad 7. Odluka 

 

 


