
OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA 
ZAGREB, B. MAGOVCA 103 
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Zagreb, 29. kolovoz 2019. godine 
 
 

ZAKLJUČCI 
 
28. sjednice Školskog odbora održane u četvrtak 29. kolovoza 2019. godine s 
početkom u 17sati i 45 minuta u učionici fizike. 
 
Prisutni članovi Školskog odbora: 
 

- Predstavnici učitelja i stručnih suradnika :  
- Predstavnik roditelja: Jelena Buturac 
- Predstavnici osnivača:  Mirna Hećimović, Vesna Bobinski, Marija Čuljak 
- Predstavnik radnika: Maja Mikec 

 
Odsutni članovi Školskog odbora: Ivana Olivari i Lidija Župan, službeno su odsutne. 
 
Ostali prisutni: 

- Marija Luković, ravnateljica 
Članovi Vijeća roditelja pridružili su se sjednici prilikom otvaranja četvrte točke 
dnevnog reda. 
 

Zamjenica Predsjednice Školskog odbora Jelena Buturac pozdravila je prisutne i 
predložila sljedeći 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Usvajanje zapisnika 27. sjednice Školskog odbora 
2. Zakup školskog prostora 
3. Radni odnosi  
4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole u školskog godini 

2018./2019. 
5. Razno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
A.D.1. 
 

Zapisnik 27. 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 TK Travnjak, Ragbi klub Novi Zagreb, 
grupa građana Saša Đurašević, RK Vučići, KK Zapruđe, 3 D Marcipan 
sukladno odredbama Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i 
obrazovanju za 2019. godinu. 

 
A.D.3. 
 
Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost na zahtjev za sporazumni raskidom 
radnog odnosa  učiteljice razredne nastave Ines Hraste i učitelja povijesti i geografije 
Matije Pintarića, na prelazak učiteljice u produženom boravku Božidarke Hrvačić na 
radno mjesto učitelja razredne nastave i na zahtjev Marije Luković za mirovanjem 
radnog odnosa na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u punom, 
neodređenom radnom vremenu zbog stupanja na dužnost ravnateljice OŠ Gustava 
Krkleca dana 01.09.2019. godine u drugom uzastopnom mandatu. 
 
A.D.4. 
 
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole u školskog godini 
2018./2019. jednoglasno je usvojeno. 
 
A.D.5. 
 
 
Ravnateljica je prisutne obavijestila o sljedećem: 
 

- odlukom o broju razredni odjela za školsku godinu 2019./2020. odobreno nam 
je 29 razrednih odjela 

- odlukom o organiziranju programa produženog boravka prihvaćen je naš 
prijedlog ustroja 7 odgojno – obrazovnih skupina produženog boravka 

- Svi razredni odjeli pohađat će nastavu u jednoj smjeni, najavljena mogućnost 
početka nastave u 9 sati za učenike predmetne nastave do daljnjega se 
odgađa 

- 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 

- U školskoj godini 2019./2020. će se provoditi projekt na razini škole Eko je 
etno u cilju dobivanja dijamantnog statusa Eko škole 

- I u sljedećoj školskoj godini provodit će se projekt PETICA –igrom do zdravlja 
u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom za učenike 2. Razreda 

- Tvrtka Algebra će u prostorima hola škole dana 09.09.2019. godine predstaviti 
izvanškolski program Digitalne akademije  koji će se provoditi u našim 
prostorima ukoliko bude zainteresiranih 

- Učenici 3. razreda sudjelovat će u likovno – literarnom natječaju „Kupujmo 
hrvatsko“ 

 
 
Sjednica Školskog odbora završila je s radom u 19 sati i 20 minuta. 
 
 
 
Zapisničar:                                              Zamjenica predsjednice Školskog odbora: 
 
Maja Mikec  Jelena Buturac 
 
 


