
OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK  

         ZEMUNIK DONJI 

            Ulica I. broj 20. 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

SA 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 23. RUJNA 2022. 

GODINE  

 

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

predviđenom roku.  

 Na sjednicu se očitovalo ukupno 4 (četiri) člana Školskog odbora i to: T.P., N.O.V., 

M.Š. i T.P. 

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

bibl. i dipl. uč., bez prava odlučivanja. 

 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 16. sjednice Školskog odbora od 27. srpnja 2022. godine; 

2. Usvajanje Izvješća o radu u školskoj 2021./2022.; 

3. Donošenje odluke o visini cijene školske prehrane-obroka, te o visini cijene usluge 

produženog boravka u OŠ Zemunik; 

4. Usvajanje izmjena i dopuna ugovora o radu na temelju „Odluke o broju razrednih 

odjela za školsku godinu 2022./2023.“ 

5. Razno. 

 

 

Ad. 1) Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Školskog odbora od 27. srpnja 2022. godine; 

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

odbora održane 27. srpnja 2022. godine. 

 

Ad 2.) Usvajanje Izvješća o radu u školskoj 2021./2022.; 

 Članovi Školskog odbora dali su svoju suglasnost na usvajanje Izvješća o radu u 

školskoj 2021./2022. 

 

Ad 3.) Donošenje odluke o visini cijene školske prehrane-obroka, te o visini cijene usluge 

produženog boravka u OŠ Zemunik; 

 Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku o visini cijene školske 

prehrane-obroka, te o visini cijene usluge produženog boravka u OŠ Zemunik, koja za školsku 

prehranu-obrok iznosi 9,00kn, dok za produženi boravak 30,00 kuna. 



Ad 4.)  Usvajanje izmjena i dopuna ugovora o radu na temelju „Odluke o broju razrednih 

odjela za školsku godinu 2022./2023.“ 

 Sukladno „Odluci o broju razrednih odjela za školsku godinu 2022./2023.“ za određene 

djelatnike OŠ Zemunik (M.P., D.T., M.P. i M.Ž.) došlo je promjena temeljnih Ugovora o radu 

u pogledu satnica.  

  S navedenim su djelatnicima potpisani Aneksi ugovora o radu, koji su od strane članova 

Školskog odbora jednoglasno usvojeni. 

 

Ad 5.) Razno. 

 Nije bilo rasprave. 

 

Sjednica je završila u 14:00 sati. 

 

 

KLASA: 007-04/22-02/7 

URBROJ: 2198-1-46-22-3 

 

Zemunik Donji, 23. rujna 2022. godine 

 

 

 

Zapisnik sastavila:                                           Predsjednica Školskog odbora: 

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

 

___________________       _________________________ 

 

 

 

 

 


