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REPUBLIKA HRVATSKA 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC 
Školska 4, VRATIŠINEC 
40315 MURSKO SREDIŠĆE 
Tel: 040/866-777 
Fax: 040/866-770 
e-mail: ured@os-vzganca-vratisinec.skole.hr 
web: http://os-vzganca-vratisinec.skole.hr 
KLASA: 003-06-01/17-01/11-02 
URBROJ: 2109-49-17-04 
Vratišinec, 26.09.2017. godine 
 

 ZAPISNIK S 5. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 
 ODRŽANE DANA 25. 09. 2017. GODINE 

 

Sjednica je započela u 17,30 sati u prostorijama škole. 
Prisutni: Martina Kuretić Sedlar – predsjednica ŠO, Milena Granatir – član, Tatjana Vugrinec – član, 
Tomislav Sušec – član, Biserka Tarandek – član, Mihael Grbavec – član, Dijana Farkaš – član, 
Željko Maček – ravnatelj  
Predsjednica Školskog odbora pozdravlja prisutne, utvrđuje kvorum, prisutni su svi članovi, te 
predlaže slijedeći Dnevni red: 

 
1. Usvajanje Zapisnika sa 3. i 4. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Školskog kurikuluma za 2017./2018. školsku godinu 
3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. godinu 2017./2018. 
4. Donošenje Odluke o učeničkim davanjima za šk. godinu 2017./2018. 
5. Kadrovska pitanja 
6. Ostala pitanja 

 
 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 
 
Odluke po Dnevnom redu: 
 
 

Točka 2. 
Predsjednica konstatira da je Školski kurikulum za šk. godinu 2017./2018. je jednoglasno donesen. 
 
Točka 3. 
Predsjednica konstatira da je Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2017./2018. 
jednoglasno je donesen. 
 
Točka 4. 

Predsjednica ŠO daje riječ ravnatelju škole koji upoznaje članove sa davanjima učenika u ovoj 
školskoj godini. Za osiguranje 30,00 kuna, učenici su osigurani kod Croatia osiguranja, članarina za 
Crveni križ 12,00 kuna, za Klub prijatelja knjige 40,00 kuna, te 30,00 kuna za Školsko sportsko 
društvo. Cijena užine u rujnu iznosila je 4,00 kune. 

Ravnatelj predlaže da se cijena digne na 5,00 kuna, jer smo u nemogućnosti, zbog povećanja 
troškova namirnica, pokrivati troškove. 

Sa svime navedenim upoznati su i članovi Vijeća roditelja, koji su donijeli Odluku ( u prilogu ). 
 
Predsjednica daje na usvajanje cijenu školske kuhinje od 5,00 kuna po danu. 
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Zaključak: sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM usvojena je cijena školske kuhinje koja od 
1.10.2017. iznosi 5,00 kuna po nastavnom danu. 

 
Predsjednica daje Odluku o financijskim davanjima 2017./2018. na prijedlog Vijeća roditelja 

na donošenje. 
Zaključak: Odluku o financijskim davanjima 2017./2018. na prijedlog Vijeća roditelja 

jednoglasno je donesena.  
 
 Točka 5. 
 
Predsjednica ŠO moli za prethodnu suglasnost članova ŠO za zaposlenje Nine Jambrošić Vidra, 
diplomirane učiteljice s pojačanim programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik kao zamjene 
za bolovanje.  

Zaključak: Suglasnost članova ŠO za zaposlenje Nine Jambrošić Vidra je jednoglasna. 
 
 
 
Zapisničarka:                   Predsjednica Školskog odbora: 
Tatjana Vugrinec              m.p.   Martina Kuretić Sedlar, prof. 


