
OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA 

ZAGREB, B. MAGOVCA 103 

Telefon: 01/6659-170 

Fax: 01/6659-172 

E-mail: ured@os-gkrkleca-zg.skole.hr 

 

KLASA: 003-06/19-01/07 

URBROJ: 251-168-19-2 

Zagreb, 11. srpnja 2019. godine 

 

 

ZAKLJUČCI 
 

27. sjednice Školskog odbora održane u srijedu 11. srpnja 2019. godine s početkom u 17sati i 

30 minuta u učionici informatike. 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: 

 

- Predstavnici učitelja i stručnih suradnika : Ivana Olivari, Lidija Župan 

- Predstavnik roditelja: Jelena Buturac 

- Predstavnici osnivača:  Mirna Hećimović 

- Predstavnik radnika: Maja Mikec 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: Vesna Bobinski i Marija Čuljak predstavnice osnivača 

ispričale su svoj izostanak. 

 

Ostali prisutni: 

- Marija Luković, ravnateljica 

 

Predsjednica Školskog odbora Ivana Olivari pozdravila je prisutne i predložila sljedeći 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika 26. sjednice Školskog odbora 

2. Najam prostora 

3. Dopuna Plana nabave za 2019. 

4. Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30.lipnja 2019. 

godine 

5. Razno 

 

Predsjednica Ivana Olivari je predložila izmjenu naziva 3. točke dnevnog reda koja sada glasi  

 

3. Izmjena financijskog plana rashoda i prihoda. 

 

Izmjena naziva 3. točke dnevnog redai dnevni red su jednoglasno usvojeni. 

 

 

 

 



A.D. 1. 

 

Zapisnik 26. sjednice su članovi Školskog odbora jednoglasno  usvojili. 

 

A.D.2 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali svoju suglasnost za sklapanje Ugovora o 

korištenju prostora sa sljedećim korisnicima 3 D Marcipan, Udruga mali inženjeri i Mali 

šahisti za učionicu, RK Lokomotiva, Taekwondo klub Novi Zagreb, Malonogometni klub 

Zagreb – Gimka, Klub ritmičke gimnastike Zagreb, Cheerleading klub Zagreb, BK 

Medvedgrad za provođenje poduke u dvorani,grupe građana Hozjak Mladen, Nenad Vrbanec, 

Eugen Karačić i KK Gradec za rekreaciju sukladno odredbama Programa javnih potreba u 

osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju za 2019. godinu. 

 

 

A.D.3. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili predložene izmjene financijskog plana 

rashoda i prihoda zbog nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala. 

 

A.D.4. 

Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 30.lipnja 2019. godine 

jednoglasno je usvojeno. 

 

 

A.D. 5. 

 

Ravnateljica Luković izvijestila je članove Školskog odbora kako slijedi 

 

- Nastavna godina uspješno je završena. Svi učenici pozitivno su ocijenjeni. 

- Priprema provođenja obrazovne reforme Škola za život. 

- Moguće su preinake u organizacija rada u idućoj školskoj godini . Predloženi ustroj 

razrednih odjela i odgojno – obrazovnih skupina produženog boravka je Gradski ured 

za obrazovanje usvojio te je donesena odluka kojom će nastava u školskoj godini 

2019./2020. biti organizirana u 29 razrednih odjela, a u programu produženog boravka 

biti će 7 odgojno – obrazovnih skupina. 

- U školskoj godini 2019./2020. će se provoditi projekt na razini škole Eko je etno 

- Edukacije učitelja na temu rada s darovitim učenicima, razvoja komunikacijskih 

strategija te vođenja razreda. 

- Očekujemo suglasnost Gradskog ureda za obrazovanje za izvođenje radova preinake 

prostora škole i nabavu garderobnih ormarića 

- Napravljeno je samovrednovanje rada škole, objedinjuju se rezultati te će biti 

objavljeni krajem 8. mjeseca. 

- Najavljen je kulturni projekt  KUC!  KUC!  Travno koji će se održati u parku Travno 

ispred naše škole 7. i 8. rujna 2019. godine. Cilj programa je ostvariti prijateljske i 

dobrosusjedske odnose s lokalnom zajednicom i s umjetničkim organizacijama. 

Program događanja obuhvaća: kazališne predstave, glazbene, likovne, strip i lutkarske 

radionice.U nedjelju će se raditi Ručak za školu /nedjeljni piknik – mame danas ne 

kuhaju-  koji je humanitarnog karaktera. Prikupljeni novac bit će doniran našoj školi. 



Na sjednici Učiteljskog vijeća donesena je odluka da se doniranim novcem opremi 

informatička učionica. 

- 13. rujna 2019. HAK i AK Siget će na biciklističkom poligonu održati akciju Sigurno 

u prometu za učenike prvih i drugih razreda te predškolce DV-a Travno što će biti i 

medijski popraćeno. 

 

Sjednica Školskog odbora završila je s radom u 18 sati i 30 minuta. 

 

 

Zapisničar:                                              Predsjednica Školskog odbora: 

 

Maja Mikec  Ivana Olivari, prof. 

 
 

 

 

 

 

 


