REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Ferdinandovac
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
Zapisnik
s 40. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održane u zbornici škole dana 6.
veljače 2017. godine s početkom u 12:00 sati.
Prisutni: Lidija Levačić Mesarov, Krešimir Šadek, Nada Lukić, Manuela Turčić i Zdravka Hrvoić–
članovi školskog odbora
Slavko Kenđelić, ravnatelj
Odsutni: Vjekoslav Maletić, Valentina Bedeković koji su opravdali svoj izostanak.
Sjednicom predsjedava Lidija Levačić Mesarov, predsjednica školskog odbora.
Lidija Levačić Mesarov pozdravila je prisutne, utvrdila da postoji kvorum te predlaže
Dnevni red:
1.Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja škole
2.Donošenje Odluke o cijeni školske kuhinje u periodu ožujak-lipanj
3.Različito
S obzirom da sjednici nije nazočna tajnica škole, predsjedavajuća predlaže da zapisničar na ovoj
sjednici bude član Krešimir Šadek. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednica školskog odbora pročitala je zapisnik s 39. sjednice te pita prisutne imaju li primjedbi na
zapisnik. Članovi se izjašnjavaju da nemaju primjedbi te je zapisnik s 39. sjednice prihvaćen
jednoglasno s 5 glasova „ZA“.
Točka 1.
Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja škole
Predsjednica je upoznala članove školskog odbora s aktivnostima koje su provedene u svezi izbora i
imenovanja ravnatelja škole, nakon donošenja odluke o izboru ravnatelja od 16. siječnja 2017.
Predsjednica je dala na glasovanje prijedlog da se za ravnatelja škole imenuje Slavko Kenđelić.
Provedeno je javno glasovanje te je s pet glasova ZA prihvaćen prijedlog i jednoglasno je donesena
Odluka
Slavko Kenđelić, profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja, imenuje se ravnateljem Osnovne škole
Ferdinandovac na vrijeme od pet godina s danom 2. ožujka 2017. godine.
Točka 2.
Donošenje Odluke o cijeni školske kuhinje u periodu ožujak-lipanj
Ravnatelj predlaže Školskom odboru da se donese odluka o cijeni školske kuhinje u iznosu tri kune
po obroku i za polaznike s područja Općine Ferdinandovac i Općine Novo Virje. Prema obećanju
vladinog Povjerenika, u odluci o privremenom financiranju Općine Ferdinandovac planirat će se i
sredstva potrebna za sufinanciranje prehrane učenika i za sufinanciranje škole plivanja.
Predsjednica je dala prijedlog na glasovanje. Provedeno je javno glasovanje i s pet glasova ZA
prihvaćen je prijedlog i jednoglasno je donesena
Odluka
Utvrđuje se prosječna cijena obroka u školskoj kuhinji, u periodu ožujak-lipanj, u iznosu tri kune.
Prema broju nastavnih dana, svaki mjesec se utvrđuje mjesečna cijena prehrane u školskoj kuhinji,
koju sufinanciraju roditelji polaznika škole.
Točka 3.
Različito
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-Predsjednica, Lidija Levačić Mesarov informira članove odbora o otpisu knjiga u školskoj knjižnici.
Otpisano je 27 knjiga u vrijednosti 313 kuna.
-Ravnatelj škole traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje Karmele Kralj, na određeno vrijeme, kao
zamjenu za učiteljicu na bolovanju, bez raspisivanja natječaja, najdulje do 60 dana. Zaposlenje bi bilo
na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u matičnoj školi, u trećem razredu. Učiteljica trećeg
razreda, Ljubica Kenđelić, najavila je bolovanje koje bi trajalo tridesetak dana i do njezinog povratka,
zamjenjivala bi ju Karmela Kralj, magistra prim. obrazovanja.
Prijedlog je dan na glasovanje i s pet glasova ZA prihvaćen je prijedlog ravnatelja da se na radnom
mjestu učiteljice trećeg razreda, na određeno, puno radno vrijeme, najdulje do 60 dana, zaposli
Karmela Kralj, magistra primarnog obrazovanja.
Sjednica školskog odbora dovršena je u 12:30sati.
KLASA: 003-06/17-01/01
URBROJ: 2137-40-17-4
Ferdinandovac, 06.02.2017.
Zapisničar:
Krešimir Šadek

Predsjednica školskog odbora:
Lidija Levačić Mesarov
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