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REPUBLIKA HRVATSKA 

I.OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA 

I. GUNDULIĆA 5, PETRINJA 

KLASA: 007-04/22-01/01 

URBROJ: 2176-25-07-22-3 

 

Petrinja, 24. siječnja 2022. 

 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

s 9. sjednice  Školskog odbora I. osnovne škole Petrinja  

održane dana 24. siječnja 2022. godine s početkom u 18,00 sati  

 

Nazočni članovi Školskog odbora:  

1. Martina Pavičić  

2. Gabrijela Kolar 

3. Ivana Radečić Dabić  

4. Nikolina Goršeta Kušan 

 

Odsutni članovi: 

1. Marko Boltužić 

2. Maja Barić 

3. Valentino Valent 

 

Ostali nazočni:  

1. Robert Groza, ravnatelj škole 

2. Kristina Štajdohar-Prajdić, tajnik škole 

 

Za zapisničara je određena Kristina Štajdohar-Prajdić, tajnica Škole. 

 

Predsjednica Školskog odbora utvrđuje da su sjednici nazočna četiri člana Školskog odbora  

čime je ispunjena pretpostavka za donošenje pravovaljanih odluka. 

 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Školskog odbora 

2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Školskog odbora 

3. Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

4. Plan nabave za 2022. godinu 

5. Financijski izvještaj za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. 

6. Prijedlog Odluke za finaciranje izvanučioničke nastave (škole u prirodi) učenici 

slabijeg materijalnog stanja 

7. Suglasnost na izmjenu Ugovora o radu učitelja fizike Danijela Pranića  

8. Suglasnost na izmjenu Sporazuma o reguliranju prava  i obveza tijekom rada na 

Europskom projektu UP.02.1.2.01.0065 „Djeca Petrinje u srcu” 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen (četiri glasa: ZA). 
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1. Usvajanje zapisnika s 7. sjednice Školskog odbora 

Članovi Školskog odbora jednoglasno (s 4 glasa: ZA) su donijeli Odluku 

o usvajanju zapisnika s 7. sjednice  Školskog odbora. 

 

 

2. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Školskog odbora 

Članovi Školskog odbora jednoglasno (s 4 glasa: ZA) su donijeli Odluku 

o usvajanju zapisnika s 8. sjednice  Školskog odbora. 

 

 

3. Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu 

Školski odbor na prijedlog ravnatelja jednoglasno (s četiri glasa: ZA) donosi Odluku 

o donošenju Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. Godinu. 

 

 

4. Plan nabave za 2022. godinu 

Školski odbor na sjednici održanoj 24. siječnja 2022. godine na prijedlog ravnatelja 

jednoglasno (četiri glasa: ZA) donosi Odluku o donošenju plana nabave za 2022. godinu 

Plan nabave za 2022. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

 

 

5. Financijski izvještaj za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2021. 

Na prijedlog ravnatelja Školski odbor na 9. sjednici održanoj 24. siječnja 2022. godine 

jednoglasno (četiri glasa: ZA) donio je odluku o usvajanju financijskog izvještaja za 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine. 

 

 

6. Prijedlog Odluke za finaciranje izvanučioničke nastave (škole u prirodi) učenici 

slabijeg materijalnog stanja 

Školski odbor na prijedlog ravnatelja jednoglasno donosi odluku o podmirivanju 

troškova izvanučioničke nastave za učenicu K.R. u iznosu od 795,00 kn iz izvora 

sredstava prikupljenih donacijama. 

 

 

7. Suglasnost na izmjenu Ugovora o radu učitelja fizike Danijela Pranića 

Školski odbor na prijedlog ravnatelja jednoglasno (četiri glasa: ZA) u skladu s člankom 

114. Zakona o odgoju i obrazovanju daje prethodnu suglasnost na izmjenu ukupnog 

radnog vremena na 20 sati tjedno. 

 

 

8. Suglasnost na izmjenu Sporazuma o reguliranju prava  i obveza tijekom rada na 

Europskom projektu UP.02.1.2.01.0065 „Djeca Petrinje u srcu”. 

Školski odbor na prijedlog ravnatelja jednoglasno (četiri glasa: ZA) u skladu s člankom 

114. Zakona o odgoju i obrazovanju daje prethodnu suglasnost na izmjenu ukupnog 

radnog vremena na 11 sati tjedno. 

 

 

Dovršeno u 19,00 sati. 

 

Zapisničarka            Predsjednica Školskog odbora 

Kristina Štajdohar-Prajdić                             Ivana Radečić Dabić, dipl.uč. 


