OSNOVNA ŠKOLA
PAVAO BELAS
BRDOVEC
KLASA: 003-05/18-01/1
URBROJ: 238/03-129-18-14
Brdovec, 11. lipnja 2018.

ZAKLJUČCI
s 14. sjednice Školskog odbora održane dana 11.lipnja 2018. godine u 18,15 sati u
prostorijama Osnovne škole „Pavao Belas“ u Brdovcu.
Sjednici su nazočni:
1. Ivanka Tomić
2. Josip Kišić
3. Jasna Stiperski
4. Katarina Tomas Bakula
5. Jelena Tarcaj
6. Zoran Gumbas
Andrej Peklić, ravnatelj
Snježana Smrkulj, tajnica
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 13. sjednice Školskog odbora
Donošenje Odluka o korištenju školskog prostora i prostora školske sportske dvorane za
školsku godinu 2018./2019. -predlaže ravnatelj
Donošenje I. Izmjena i dopuna plana nabave za 2018. god. -predlaže ravnatelj
Razno

AD-1
Zapisnika 13. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen.
AD-2
ZAKLJUČAK:
Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o korištenju školskog prostora školske godine 2018./2019.

ZAKLJUČAK:
Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o korištenju prostora školske sportske dvorane školske
godine 2018./2019.
AD-3
ZAKLJUČAK
Članovi Školskog odbora jednoglasno donose I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu.
AD-4
a) Ravnatelj navodi da je Kaufland škola VIP organizirao natjecanje s ciljem pružanja podrške
postojećoj „Shemi školskog voća i povrća“ te s ciljem davanja doprinosa razvijanju svijesti djece i
roditelja o kvalitetnoj prehrani i važnosti pravilnog odabira namirnica. Učenici su pod vodstvom
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mentorica učiteljice Ivanke Tomić i Marte Goričan sudjelovali na natjecanju, pobijedili i osvojili
cijelu sljedeću školsku godinu dostavu voća i povrća jednom tjedno u vrijeme nastavne godine.
b) Ravnatelj obavještava Školski odbor o Projektu „Besplatni ljetni boravak“ koji financira Općina
Brdovec i odnosi se na učenika 1. – 6. razreda. Vatrin kutak organizira u prostoru OŠ „Pavao Belas“
od 26.-29.6. 2018. od 9,00 do 13,00 sati zabavu, druženje, maštovite igre, raznovrsne radionice i
sportska natjecanja. Projekt je besplatan za učenike. Školski odbor jednoglasno donosi odluku da
cijena korištenja školskih prostora za Vatreni kutak iznosi 250,00 kuna za sat korištenja sportske
dvorane i 50,00 kuna za sat korištenja školske učionice i predvorja.

Predsjednica Školskog odbora Ivanka Tomić zaključuje sjednicu u 18,45 sati.

Zapisničar:
Snježana Smrkulj

Predsjednica Školskog odbora:
Ivanka Tomić
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