
Osnovna škola Antuna Mihanovića 

Dubečka 5, Zagreb 
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www.os-amihanovica-zg.skole.hr 

KLASA:       003-06/21-01/02 
UR.BROJ:   251-133/01-21-10 
U Zagrebu, 6. listopada 2021. godine 
 

ZAKLJUČCI 

7. sjednice  

Školskog odbora Osnovne škole Antuna Mihanovića 

održane dana 6. listopada 2021. godine u 18,00 sati 

u prostorijama Škole 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: 

1. Renata Gredelj – iz reda radnika/Skup radnika 

2. Ivana Žigman – iz reda Učiteljskog vijeća 

3. Mirjana Džambo Šporec – iz reda Učiteljskog vijeća 

4. Andreja Livnjak Popović – iz reda Vijeća roditelja 

5. Paško Bare - iz reda Vijeća roditelja 

 

Ostali prisutni:  

1. Beatrica Šurbek, ravnateljica 

Sjednica je započela u 18.00 sati. 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Renata Gredelj i predložila sljedeći Dnevni 

red: 

DNEVNI RED 

1. Verifikacija mandata člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja 

2. Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Školskog odbora  

3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada na prijedlog ravnateljice Škole za šk. god. 

2021./2022. 

4. Donošenje Školskog kurikuluma na prijedlog Učiteljsko vijeća i ravnateljice Škole za 

šk. god. 2021./2022. 

5. Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za nastavnu godinu 2021./2022. 

6. Prestanak radnog odnosa na neodređeno vrijeme 

7. Dopis Pravobraniteljice za djecu od 13. rujna 2021. 

8. Razno  

 

Zaključak 

Predsjednica ŠO pročitala je Dnevni red 7. Sjednice Školskog odbora i on je jednoglasno 

usvojen. 
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Ad. 1.) 

Predsjednica prelazi na prvu točku dnevnog reda, Verifikacija mandata člana Školskog odbora 

iz reda Vijeća roditelja. 

 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke, Školski odbor donosi sljedeći 

Zaključak 

Verificiran je mandat članu Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Pašku Bare 

 

Ad.2.)  

Predsjednica prelazi na drugu točku dnevnog reda, Verifikacija Zapisnika 6. sjednice Školskog 

odbora.  

 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke, Školski odbor donosi sljedeći 

Zaključak 

 

 Zapisnik 6. Sjednice Školskog odbora se jednoglasno usvaja uz navedene dopune. 

 

Ad. 3) 

Predsjednica prelazi na treću točku dnevnog reda, Donošenje Godišnjeg plana i programa rada 

na prijedlog ravnateljice Škole za šk. god. 2021./2022. 

 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke, Školski odbor donosi sljedeći 

Zaključak 

Školski odbor donosi Godišnjeg plana i programa rada na prijedlog ravnateljice Škole za 

šk. god. 2021./2022. uz uvjet da se nakon održane 7. sjednice unesu dopune i izmjene 

dogovorene u raspravi ove točke. 

Ad.4. )  

Predsjednica prelazi na četvrtu točku dnevnog reda, Donošenje Školskog kurikuluma na 

prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnateljice Škole za šk. god. 2021./2022.  

Rasprave nije bilo te Školski odbor donosi sljedeći 

Zaključak 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog da se Školski kurikulum na 

prijedlog Učiteljsko vijeća i ravnateljice Beatrice Šurbek za šk .god. 2021./2022. donese. 

 

Ad.5.) 

Predsjednica prelazi na petu točku dnevnog reda, Zapošljavanje pomoćnika u nastavi za 

nastavnu godinu 2021./2022. 

Predsjednica je dala riječ ravnateljici Škole koja je pročitala postupke zapošljavanja pomoćnika 

u nastavi preko EU Projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao 

potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV“ i preko Gradskog ureda za obrazovanje. 

 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke, Školski odbor donosi sljedeći 

 

 

 



Zaključak 

 

Članovi Školskog odbora upoznati su sa Postupkom i protokolom zapošljavanja 

pomoćnika u nastavi u okviru EU Projekta „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski 

posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza IV“ i preko Gradskog ureda za 

obrazovanje. 

 

 

Ad. 6.) 

Predsjednica prelazi na šestu točku dnevnog reda, Prestanak radnog odnosa na neodređeno  

vrijeme 

 Predsjednica je dala riječ ravnateljici Škole koja je konstatirala da zbog navršavanja 65. godine 

života prestaje radni odnos spremačici.  

 

Nakon provedene rasprave u okviru ove točke, Školski odbor donosi sljedeći 

 

Zaključak 

 

Članovi Školskog odbora informirani su kako za upražnjeno mjesto spremačice Škola 

nije dobila suglasnost za zapošljavanje nove spremačice. 
 

Ad. 7.) 

Predsjednica prelazi na sedmu točku dnevnog reda, Dopis Pravobraniteljice za djecu od 13. 

rujna 2021. 

 Predsjednica je pročitala  Nadležno postupanje Pravobraniteljice za djecu  na pritužbu 

roditelja skupine djece produženog boravka drugih razreda.   

 Predsjednica je pročitala Očitovanje ravnateljice  prema predmetu pravobraniteljice.  

 Ravnateljica je informirala nazočne da je Prosvjetna inspekcija bila u školi i da će svi 

članovi ŠO biti informirani kada dođe službeni nalaz Inspekcije, koja će proslijediti 

isti nalaz i Državnoj pravobraniteljici za djecu. 

 

Rasprave nije bilo. 

 

Ad.8.)  

Predsjednica prelazi na osmu točku dnevnog reda, Razno. 

 Članovi Školskog odbora odabrali su Ponudu za osiguranje učenika u šk. god. 

2021./2022. Adriatic osiguranja. 

 Članovi Školskog odbora i ravnateljica raspravljali su o oštećenim golovima na 

Školskom igralištu, postavljanju table o zabrani ulaska pasa u Školsko dvoriše i o 

mogućnosti osiguranja školskih tableta te o uvjetima Zadužnica koje roditelji 

potpisuju za tablete. 

 Član Školskog odbora i ravnateljica raspravljali su o problemima i narušenoj 

komunikaciji vezano uz Zamolbu roditelja za mogućnost osnivanja produženog 

boravka u trećim razredima 

 Presjednica napominje ravnateljici potrebu dopune, izmjene i izrade Školskih akata. 

 

 

Sjednica je zaključena u 22:55 sati. 

 

              Zapisničar:                                   Predsjednik Školskog odbora: 

 _______________________         _________________________           

         Ivana Žigman, prof.                                                                  Renata Gredelj 


