ZAPISNIK
sa 1. sjednice Školskog odbora OŠ Konjščina odrţane 12.04.2017. godine.
PRISUTNI:
Kristina Benčić
Anita Krok
Ţeljko Lovrić
Arijana Mačković
Marijana Ozimec
Matea Punek
Vinka Sviben
ODSUTNI: OSTALI PRISUTNI: Ţeljka Antonina
Zoran Vuger
Ines Frčko
POČETAK: 17:00 h
Najstarija članica školskog odbora,Vinka Sviben otvara 1. Sjednicu školskog odbora,
konstatira da je kvorum za donošenje odluka zadovoljen, te imenuje Ines Frčko, tajnicu škole,
zapisničarkom i predlaţe idući
DNEVNI RED
1. Izvješće o imenovanim članovima i konstituiranje školskog odbora
2. Odluka o produljenju ugovora na odreĎeno za domara Ivana Psarića za 15 dana+ 45
dana
3. Odluka o korištenju prostorija Osnovne škole Konjščina
4. Rebalans I. za proračun 2017.
5. Ostalo
Školski odbor jednoglasno prihvaća dnevni red i kreće se na 1. točku dnevnog reda
Ad.1.
Najstarija članica školskog odbora,Vinka Sviben, ističe kako je ovo konstituirajuća sjednica,
na kojoj je duţnost članova školskog odbora odabrati predsjednika/cu školskog odbora
zamjenika/cu školskog odbora i da svaki član moţe dati svoj prijedlog, te će se potom
provesti javno glasanje.
Ravnatelj ukratko izlaţe rezultate glasovanja Vijeća roditelja,Učiteljskog vijeća te Zbora
radnika za predstavnike članova školskog odbora, te predstavnike Osnivača:
Predstavnici osnivača- Anita Krok, Marijana Ozimec, Matea Punek
Vijeće roditelja-Arijana Mačković
Učiteljsko vijeće-Vinka Sviben, Kristina Benčić
Zbor radnika-Ţeljko Lovrić
Vinka Sviben predlaţe da se predloţe kandidati za predsjednika/cu i zamjenika
predsjednika/ce školskog odbora.

Ţeljko Lovrić predloţio je za predsjednicu školskog odbora Vinku Sviben, što su svi članovi
školskog odbora jednoglasno prihvatili.
Za zamjenicu ili zamjenika Ţeljko Lovrić predlaţe Kristinu Benčić, što ona prihvaća, a Vinka
Sviben predlaţe Ţeljka Lovrića, on kandidaturu prihvaća, a školski odbor odlučuje glasanjem
na sljedeći način:
Ţeljko Lovrić- 6 glasova
Kristina Benčić-1 glas
Predsjednica konstatira da je za zamjenika odabran Ţeljko Lovrić i proglašava školski odbor
konstituiranim,te predlaţe da se 2. točka dnevnog reda zamijeni sa 4. točkom,što članovi
jednoglasno prihvaćaju i kreće se na novu točku 2. Dnevnog reda.
Ad. 2.
Ţeljka Antonina, voditeljica računovodstva ukratko izlaţe Rebalans I. za proračun 2017.
godine. Rebalans je u prilogu zapisnika, te ga predsjednica daje na glasanje, a odbor ga
jednoglasno prihvaća. Školski odbor donosi
ODLUKU
1. Prihvaća se Rebalans I. za 2017. godinu.

Ad.3.
Tajnica kratko izlaţe dopis i zahtjev Općine Konjščina za davanjem suglasnosti za korištenje
prostorija Osnovne škole u korist Dječjeg vrtića Konjščina, u periodu trajanja rekonstrukcije
Dječjeg vrtića. Prijedlog odluke glasi:
Na temelju čl. 55. Statuta Osnovne škole Konjščina, Školski odbor Osnovne škole Konjščina
donosi
ODLUKU O KORIŠTENJU PROSTORIJA
OSNOVNE ŠKOLE KONJŠČINA
1. Osnovna škola Konjščina kao suvlasnik školske sportske dvorane daje na korištenje
prostorije školske sportske dvorane i nusprostorija Dječjem vrtiću Konjščina kako
slijedi:
-mala sportska dvorana- 117 m²
-hodnik ispred dvorane- 39 m²
-garderoba 1sa sanitarnim čvorom-33 m²
-garderoba 2 sa sanitarnim čvorom-19 m²
-hodnik iza dvorane-40 m²
-teretana-24 m²
Sveukupna površina koja se daje na korištenje je: 272 m².

2. Prostorije Osnovne škole Konjščina iz točke 1., radnici i korisnici Dječjeg vrtića
Konjščina koristit će bez naknade u razdoblju predviĎenom za graĎevinske radove na
vrtiću od 20.04.2017. do 20.11.2017. godine, dakle 7 mjeseci, za obavljanje osnovne
djelatnosti vrtića.
3. Dječji vrtić Konjščina i Općina Konjščina prostorije iz točke 1. preuzet će u
zatečenom stanju, te vlastitim financijskim sredstvima provesti potrebnu adaptaciju
prostorija, te eventualne radove izvršiti u vlastitom angaţmanu.
Nakon korištenja prostorija iz točke 1. Dječji vrtić i Općina Konjščina kao podnositelj
zamolbe za korištenje školskih prostorija, duţni su korištene prostorije iz točke 1.
Odluke vratiti u prvobitno stanje.
4. Prostorije iz točke 1. radnici i korisnici Dječjeg vrtića Konjščina koristit će na vlastitu
odgovornost. Troškove električne energije, vode, plina, odnosno svih energenata, koji
će nastati tijekom korištenja prostorija iz točke 1. ove odluke kao i eventualno nastalu
štetu na objektu i inventaru danom na korištenje u cijelosti će podmiriti Općina
Konjščina. Prilikom primopredaje prostorija sastavit će se zapisnik kojim će se
konstatirati stanje brojila, objekta i inventara.
5. U razdoblju navedenom u prethodnoj točki, učenici O.Š. Konjščina koristit će za
potrebe odrţavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture jednu svlačionicu Srednje
škole Konjščina i u prostor sportske dvorane ulaziti kroz ulaz Srednje škole Konjščina.
6. S obzirom da Dječji vrtić redovito organizira prehranu za djecu polaznike vrtića,
ravnatelj Osnovne škole po potrebi i dogovoru daje na korištenje prostor kuhinje i
blagavaonice u korist polaznika dječjeg vrtića, uz uvjet da se time ni na koji način ne
utječe na redovnu organizaciju prehrane učenika Osnovne škole i redovan rad
kuhinjskog osoblja.
7. Prava i obveze subjekata na koje se ova odluka odnosi detaljno će se regulirati
ugovorom, nakon pribavljanja suglasnosti Krapinsko-zagorske ţupanije kao osnivača
obje škole.
Obrazloženje
Dana 20.03.2017. godine Općina Konjščina je podnijela zamolbu za korištenje
prostorija Osnovne škole Konjščina u korist Dječjeg vrtića Konjščina, zbog predviĎenih
graĎevinskih radova na dječjem vrtiću koji nameću potrebu privremene promjene lokacije
istog. Kako Općina Konjščina ne raspolaţe drugim adekvatnim prostorom kamo bi se djeca
polaznici dječjeg vrtića i radnici mogli privremeno izmjestiti, načelnik Općine Konjščina traţi
da Osnovna i Srednja škola Konjščina iz solidarnosti daju suglasnost na predloţeno, a budući
da je provedba navedenih graĎevinskih radova na dobrobit svih, odlučeno je kao u izreci.
Nakon izlaganja prijedloga odluke od strane predsjednice školskog odbora, školski odbor
jednoglasno donosi
ODLUKU
1. Prihvaća se prijedlog odluke i donosi se jednoglasno Odluka o korištenju
prostorija Osnovne škole Konjščina istog sadržaja.

Ad.4.
Budući da Ivan Đurek od 04.04.2017. godine nije više na bolovanju, no mora iskoristiti pravo
na godišnji odmor od prethodne godine, ravnatelj predlaţe da se na 15+45 dana sklopi ugovor
sa Ivanom Psarićem do povratka domara Ivana Đureka sa godišnjeg odmora.. Školski odbor
jednoglasno prihvaća prijedlog i donosi jednoglasno
ODLUKU
1. Daje se suglasnost ravnatelju škole da primi u radni odnos:
1. Ivana Psarića, iz Konjščine na radno mjesto domara s punim radnim vremenom
od 40 sati tjedno i na odreĎeno vrijeme do povratka Ivana Đureka sa godišnjeg
odmora.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad.5.
Ravnatelj ukratko upoznaje nove članove školskog odbora sa radom škole i aktualnostima, te
budućim planovima te predaje riječ predsjednici koja zatvara sjednicu.
ZAVRŠETAK: 14:00 h

KLASA: 003-06/17-01/03
URBROJ: 2211/04-380-11-17-2
U Konjščini, 14.02.2017. godine
Zapisničar:
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

