
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

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

Odluke sa 18. sjednice Školskog odbora održane 26.04.2022. godine   

 
 

 Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice Školskog odbora 

2. Usvajanje prijedloga II. izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i 

postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Sveti Matej“ Viškovo 

3. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, preventivnim programima 

te mjerama poduzetim u cilju zaštite učenika na kraju I. 

polugodišta šk.god. 2021./2022. 

4. Prijedlog rasporeda viška i pokrića manjka 

5. Donošenje Kućnog reda škola 

6. Davanje suglasnosti za zapošljavanje nakon provedenog 

natječaja 1 spremača/ice na određeno puno radno vrijeme  

7. 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 

Tajnica škole predstavila je prijedlog II. izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku 

zapošljavanja na koje članovi nisu imali primjedbi te je on jednoglasno prihvaćen. Prijedlog se 

šalje na suglasnost osnivaču Primorsko-goranskoj županiji. 
 

Ad 3. Odluka 

Ravnateljica je ukratko pročitala sve preventivne programe i aktivnosti koji su se provodili u I. 

polugodištu šk.god. 2021./2022., objasnila u kojim su se razredima provodili i tko ih je od 

učitelja provodio.   
 

Ad 4. Odluka 

Računovođa škole objasnila je članovima kako je višak koji se pojavio u 2021. godini 

rasporedila na službena putovanja, kancelarijski materijal i nabavu opreme što su mogli vidjeti 

iz tablica koje su dobili zajedno sa pozivom za sjednicu.  

Ad 5. Odluka 

Ravnateljica je predstavila članovima novi Kućni red škole koji se morao mijenjati zbog svih 

promjena koje su nastale tijekom zadnjih nekoliko godina bilo uzrokovanih pandemijom korona 

virusa, bilo promjenama u samom funkcioniranju škole i vođenju dokumentacije.  

Kućni red je već usvojen na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Vijeća učenika, a 

pošto članovi na njega nisu imali primjedbi on je jednoglasno usvoje i na Školskom odboru. U 



roku od 8 dana od kada je objavljen na oglasnoj ploči škole stupit će na snagu, a time prestaje 

važiti stari Kućni red iz 2016. godine.   

Ad 6. Odluka 

Na natječaj za zapošljavanje spremača/ice na određeno puno radno vrijeme došle su samo 

dvije zamolbe koje su bile pravovremene i potpune. Na prijedlog ravnateljice na radno mjesto 

zaposlit će se S.P., a druga kandidatkinja će se zvati prema potrebi za neku drugu zamjenu. 

Ad 7. Odluka 

Pod točkom razno ravnateljica je članovima dala još nekoliko obavijesti vezano za organizaciju 

školske priredbe za Dan škole krajem petog mjeseca i organizaciju školskih izleta i ekskurzija, 

te terenske nastave u Vukovar učenika osmih razreda.  

 


