
Z A K LJ U Č C I 

 

s 14. sjednice Školskog odbora održane dana, 15. prosinca 2021. godine, elektronskim putem 

sa službenog e-maila škole, sukladno članku 47. Statuta OŠ Stjepana Radića Brestovec 

Orehovički. 

Sjednica je započela u srijedu, 15.12.2021., s početkom u 8,00 sati i završetkom u 14,00 sati. 

Svi članovi Školskog odbora dobili su na svoje e-mail adrese poziv i materijale za sjednicu. 

Očitovalo se šest (6) od sedam (7) članova: I.M., J.B., A.V., LJ. G., A.K. i M.J.Š.    

 

Ad1.) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

Zaključak: 

Školski odbor, jednoglasno, usvaja zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Ad2.) Donošenje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa. 

Na raspisani natječaj za radno mjesto učitelja/ice njemačkog jezika stigla je samo jedna 

prijava, kandidatkinje Kristine Štrok. Kandidatkinja je zadovoljila na provedenom testiranju. 

Ravnatelj predlaže Kristinu Štrok za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učiteljice 

njemačkog jezika na određeno, puno radno vrijeme, do povratka Gordane Čičko Kljaić na rad. 

Zaključak: 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Kristinom Štrok, na 

radnom mjestu učiteljice njemačkog jezika, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka 

Gordane Čičko Kljaić na rad. 

 

Ad3.) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa 

knjižnične građe u školskoj knjižnici. 

Zaključak: 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i 

otpisa knjižnične građe u školskoj knjižnici. 

U Povjerenstvo za provođenje revizije i otpisa knjižnične građe imenuju se: 

1. Davor Žažar, knjižničar, predsjednik Povjerenstva 

2. Željka Meštrović Kruhak, učiteljica hrvatskog jezika, članica Povjerenstva 

3. Ivana Zidar, učiteljica hrvatskog jezika, članica Povjerenstva 

 

Ad4.) Usvajanje kriterija za Zalogajček 6. 

Zaključak: 

Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o usvajanju kriterija za osiguranje školske prehrane 

za djecu u riziku od siromaštva 

1. Usvaja se utvrđeni kriterij u projektu Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i 

socijalne politike putem  Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) – 

Osiguravanje  školske prehrane  za  djecu u riziku od siromaštva za šk. god. 

2021./2022. pod nazivom “ Zalogajček 6” u KZŽ. 

2. Kriterij iz točke I. je sljedeći: 

- Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu  

 



 

Ad5.) Slobodna riječ. 

Zaključak: 

Nije bilo pitanja niti prijedloga. 

 

 

                                                                                                     Predsjednica Školskog odbora: 

Iva Muhek 

 

 

 


