
OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA 
ZAGREB, B. MAGOVCA 103 
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Zagreb, 23. svibnja 2019. godine 
 
 

ZAKLJUČCI 
 
25. sjednice Školskog odbora održane u četvrtak 23. svibnja 2019. godine s 
početkom u 17 sati u učionici kemije. 
 
Prisutni članovi Školskog odbora: 
 

- Predstavnici učitelja i stručnih suradnika : Ivana Olivari, Lidija Župan 
- Predstavnici osnivača:  Mirna Hećimović, Vesna Bobinski, Marija Čuljak 
- Predstavnik radnika: Maja Mikec 

 
Odsutni član:  Jelena Buturac – predstavnica roditelja (ispričala je svoj izostanak) 
 
Ravnateljica Luković se pridružila  članovima Školskog odbora prilikom otvaranja 4. 
točke dnevnog reda. 
 
Predsjednica Školskog odbora Ivana Olivari pozdravila je prisutne i predložila dopunu  
 
 
DNEVNOG REDA: 
 

1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Školskog odbora 
 

2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Gustava Krkleca  
 

- Otvaranje , pregled  i vrednovanje ponuda pristiglih na natječaj za imenovanje 
ravnatelja/ice  

- Utvrđivanje liste kandidata za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Gustava Krkleca 
- Obavijest o dostavi liste kandidata Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Zboru 

radnika 
 

3. Razmatranje izmjena i dopuna prijedloga Pravilnika o zaštiti arhivskog i 
dokumentarnog gradiva 

 
4. Razno 

 

 

 



 
 
Članovi Školskog odbora su usvojili dopunu dnevnog reda.  
 
Dnevni red sada glasi 
 
 

1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Školskog odbora 
 

2. Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Gustava Krkleca  
 

- Otvaranje , pregled  i vrednovanje ponuda pristiglih na natječaj za imenovanje 
ravnatelja/ice  

- Utvrđivanje liste kandidata za imenovanje ravnatelja/ice OŠ Gustava Krkleca 
- Obavijest o dostavi liste kandidata Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Zboru 

radnika 
 

3. Razmatranje izmjena i dopuna prijedloga Pravilnika o zaštiti arhivskog i 
dokumentarnog gradiva 
 

4. Dopuna Plana nabave za 2019. godinu 
 

5. Razno 
 
 
Ad. 1. 
 
Zapisnik 24. sjednice prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili. 
 
 
Ad. 2 
 
Školski odbor na sjednici održanoj 23. svibnja 2019. godine, abecednim redom 
utvrđuje listu kandidata  koji ispunjavanju nužne uvjete natječaja,  koji su prijave s 
traženom dokumentacijom dostavili u propisanom roku te nakon vrednovanja 
dodatnih kompetencija i dostavlja Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Zboru radnika. 
 
 
 
Ad 3. 
 
Nakon razmatranja i kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli 
odluku da se predložene izmjene i dopune unesu u Pravilnik o zaštiti arhivskog i 
dokumentarnog gradiva te su isti jednoglasno usvojili. 
 
 
 
 
 
 



Ad 4. 
 
Školski odbor jednoglasno je donio odluku daje se suglasnost za dopunu Plana 
nabave za 2019. godinu. 
  
 
Ad 5. 
 
Ravnateljica Luković izvijestila je članove Školskog odbora o aktualnim zbivanjima u 
Školi  
 

- Ovogodišnji projekt Europa u Krklecu finaliziran je dječjim Eurosongom u 
KUC – u Travno i izložbom u holu Škole čiji će se postav moći pogledati do 
kraja nastavne godine, a ujedno je i pjesma naše Škole osvojila drugo 
mjesto na natječaju „Europa u školi, Yourope – Radi se o tebi“.  

- U srijedu, 29. 5. 2019., obilježit ćemo Svjetski dan sporta kroz tradicionalna 
međurazredna natjecanja Gustavijadu i prezentacije sportova te ćemo 
dodijeliti zahvalnice najuspješnijim učenicima i učiteljima koji su 
predstavljali Školu na različitim županijskim, državnim i ostalim 
natjecanjima. 

- Učiteljice su i ove godine odlučile prijaviti Školu na natječaj Kaufland škola 
voća i povrća za školsku godinu 2019./2020. s obzirom da su nam 
ovogodišnja iskustva pozitivna te je učenicima servirano voće tijekom 
cijeloga tjedna. 

- Polaznici dramske radionice s voditeljicom Monikom Haraminčić su 
djelovali su u programu „Zvjezdani(ni)h staza“ u Centru mladih Ribnjak koji 
se održava u sjećanje na Zvjezdanu Ladiku, redateljicu i dramsku 
pedagoginju; Udruga Urban Pet  i ovu je školsku godinu uspješno provela 
program „Priče uz psiće“ u školskoj knjižnici; Škola je bila domaćin Prve 
soroban olimpijade, međunarodnog natjecanja u računanju na abacusu 
sorobanu u organizaciji Udruge Abacus Hrvatska i Soroban Akademije uz 
potporu Japanske međunarodne soroban organizacije… 

- Tim za kvalitetu provest će samovrednovanje rada Škole temeljem kojeg 
ćemo planirati daljnju strategiju razvoja. 

- U suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje u školskoj godini 
2019./2020. prenamijenit će se prostor garderoba u učionicu četvrtog 
razreda te će time rad cijele škole biti organiziran u jednoj smjeni, a 
zainteresiranim učenicima i roditeljima četvrtih razreda bit će ponuđena i 
mogućnost produženog boravka. 

 
 
Sjednica Školskog odbora završila je s radom u 18 sati i 15 minuta. 
 
 
 
Zapisničar:                                             Predsjednica Školskog odbora: 
 
Maja Mikec  Ivana Olivari, prof. 
 
 


