
Osnovna škola Braća Ribar 
Sisak, Zagrebačka 8a 

44 000 
 

ŠKOLSKI ODBOR 
 
44. sjednice Školskog odbora održana je 29.8.2019. godine u uredu ravnateljice Škole s početkom rada u 12:00 sati. 

 Na  sjednici je usvojen  sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Donošenje odluke o usvajanju  zapisnika sa 43. elektronske sjednice održane 15.7.2019. godine. 

2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole te školskog Kurikuluma za školsku godinu 

2018./2019.- izvjestiteljica Nada Arsoska 

3. Davanje prethodne suglasnosti na odluku ravnateljice Škole o otkazu ugovora o radu s ponudom 

izmijenjenog ugovora o radu za radnike koji su utvrđeni organizacijskim viškom – izvjestiteljica Nada Arsoska  

4. Donošenje I. izmjena Financijskog plana za poslovnu godinu 2019.- izvjestiteljica Sandra Harčević 

5. Donošenje III. izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu godinu 2019.- izvjestiteljica Sandra Harčević 

6. Davanje prethodne suglasnosti na realizaciju školske ekskurzije- izvjestiteljica Nada Arsoska 

7. Otpis dugovanja školske kuhinje- izvjestiteljica Nada Arsoska 

8. Ostala pitanja i priopćenja.  

Na sjednici su donijete sljedeće odluke: 

Ad 1) 

Usvaja se zapisnik sa 43. elektronske sjednice održane 15.7.2019. godine. 

Ad 2) 

Članovi ŠO nisu imali primjedbi niti prijedloga te se slijedom navedenoga jednoglasno prihvaća izvješće o realizaciji 

Godišnjeg plana i programa rada škole te školskog Kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. 

 

Ad 3) 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku ravnateljice škole o otkazu ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora 

o radu za radnike koji će biti  organizacijski višak za školsku godinu 2019./2020. 

Ad 4) 

Donose se . I. izmjene Financijskog plana za poslovnu 2019. godinu. 

Ad 5) 

Donose se III. izmjene i dopune Plana nabave za poslovnu 2019. godinu. 
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Ad 6) 

Daje se suglasnost na realizaciju školske ekskurzije u južnu Dalmaciju za 8. razrede prije donošenja Kurikuluma 

škole,a za period od 03.9. do 07.9.2019. godine. 

Ad 7) 

Članovi ŠO nisu imali primjedbi niti prijedloga te se slijedom navedenoga jednoglasno prihvaća prijedlog otpisa 

dugovanja za navedenu učenicu. 

Ad 8) 

Ostalih pitanja i priopćenja nije bilo. 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

v.r. 

Nada Arsoska 


