
OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK  
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            Ulica I. broj 20. 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

S 21. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 05. PROSINCA 2022. 

GODINE  

 

 Utvrđeno je da su svi članovi ŠO zaprimili poziv na sjednicu Školskog odbora u 

predviđenom roku.  

 Na sjednicu se očitovalo ukupno 5 (PET) člana Školskog odbora i to: T.P., J.P., I.S., 

M.Š. i N.O.V. 

  Sjednici je prisustvovala i ravnateljica Osnovne škole Zemunik, Božena Župan, dipl. 

bibl. i dipl. uč., bez prava odlučivanja, te kao zapisničarka tajnica M.B. 

 Predsjednica Školskog odbora je pozdravila nazočne, utvrdila kako je na sjednici 

nazočan potreban broj članova Školskog odbora za pravovaljano odlučivanje te predložila 

dnevni red. 

 

 Kako nije bilo prigovora jednoglasno je prihvaćen sljedeći 

 

D N E V N I   R E D: 

1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Školskog odbora održane 28. listopada 2022. 

godine; 

2. Davanje suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto UČITELJ/ICA 

MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – uz uvjet 

probnog rada 3 mjeseca; 

3. Usvajanje prijedloga „Pravilnika o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih 

donacija i vlastitih prihoda“; 

4. Razno. 

 

Ad. 1) Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Školskog odbora od 28. listopada 2022. godine; 

 Bez rasprave i primjedbi jednoglasno je usvojen Zapisnik s prethodne sjednice Školskog 

odbora održane 28. listopada 2022. godine. 

 

Ad. 2) Davanje suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto UČITELJ/ICA 

MATEMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme – uz uvjet probnog 

rada 3 mjeseca; 

 Na temelju natječaja za radno mjesto UČITELJ/ICA MATEMATIKE – 1 izvršitelj, 

neodređeno puno radno vrijeme – uz uvjet probnog rada u trajanju 3 mjeseca, objavljenoga 

dana 15. studenog 2022. godine, a sukladno dostavljenoj rang listi kandidata koji su pristupili 

testiranju, Ravnateljica Školskom odboru predlaže S.B. univ. bacc. math. kao kandidatkinju sa 

najvećim brojem ostvarenih bodova za učiteljicu matematike. 



 Školski odbor jednoglasno je prihvatio S.B. za radno mjesto učiteljice matematike, na 

neodređeno, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od 3 mjeseca. 

 

Ad 3.) Usvajanje prijedloga „Pravilnika o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih 

donacija i vlastitih prihoda“; 

 Sukladno dobivenoj uputi od strane Zadarske županije Osnovna škole Zemunik dužna 

je svoje akte o vlastitim prihodima i nenamjenskim donacijama ukoliko ih ostvaruje uskladi s 

„Pravilnikom o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija 

proračunskih korisnika Zadarske županije („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 17/22). 

U skladu s navedenom tajnica škole iznijela je prijedlog „Pravilnika o ostvarivanju i korištenju 

nenamjenskih donacija i vlastitih prohoda“ OŠ Zemunik te je isti dan na glasanje. 

 Svi članovi Školskog odbora suglasni su prijedlogom „Pravilnika o ostvarivanju i 

korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prohoda“ OŠ Zemunik te će isti biti upućen u 

daljnju proceduru usvajanja pred Upravnim odjelom za obrazovanje, kulturu i šport. 

 

Ad. 5) Razno. 

 Na prijedlog Ravnateljice Božene Župan Školski odbor jednoglasno je prihvatio aneks 

ugovora o radu djelatnice M.Ž. nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, kao i prijedlog Ravnateljice da cijena školske marende od drugog polugodišta 

iznosi  10 kuna zbog provođenja mjere Vlade „ Pravo svakog djeteta na besplatni obrok“. 

 

 

Sjednica je završila u 14:00 sati. 

 

 

KLASA: 007-04/22-02/11 

URBROJ: 2198-1-46-22-3 

 

Zemunik Donji, 05. prosinca 2022. godine 

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                           Predsjednica Školskog odbora: 

Maja Baraba, mag. iur.          Tina Perić, dipl. uč. 

 

___________________       _________________________ 

 

 

 

 


