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Osnovna škola Vladimir Nazor  

Virovitica 
 

KLASA: 602-01/17-04/01 

URBROJ: 2189-17-11-18-40 

U Virovitici, 4.10.2018. 

 

Z A P I S N I K 

20. sjednice Školskog odbora  

koja je održana 4.listopada 2018. godine s početkom u 13,00 sati 

 

Nazočni: 

1. Đeri Kristina, prof.-zamjenica predsjednice 

2. Kirin Maja, mag.iur.-članica 

3. Matošina Borbaš Sandra, prof.-članica 

4. Paulin Benko Božica, nast.-članica 

5. Zubak Anto, dipl. teo.-član 
 

Ostali nazočni:  Samac Sanjica, dipl.hist. ravnateljica 

    Marijana Marinović, upr.pravnik, tajnica, zapisničarka 

 

Ispričali se:  mr.sc. Šerepac Vesna, dipl. ped.,Đurasević Sanja, struč. spec. admin. publ. 

 

Zamjenica predsjednice utvrđuje da je sjednici nazočna većina članova  (pet od sedam 

članova).  Ravnateljica predlaže dopunu Dnevnog reda, odnosno da točka 4. Dnevnog reda 

bude 4. Revizija školske knjižnice. 

Nakon predložene izmjene Dnevnog reda, zamjenica predlaže sljedeći: 
 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice 
2. Usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. 
3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019. 
4. Revizija školske knjižnice 
5. Razno 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad 1.)  Usvajanje zapisnika 19. sjednice 

Zapisnik 19. sjednice je  jednoglasno usvojen. 

 

Ad 2.)  Usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. 
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Usvaja se Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019. 

 

 

Ad 3.) Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019. 
 

Usvaja se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2018./2019. 

 

Ad 4.) Revizija školske knjižnice 
 

Predsjednica Povjerenstva za provođenje revizije u školskoj knjižnici, Kristina Đeri podnijela 

je izvješće o otpisu. Ukupna vrijednost predloženog otpisa iznosi 3.160,69 kn odnosno otpis 

74 sveska knjižnične građe (zbog dotrajalih, nestalih i otpisanih knjiga). Nakon predloženog 

otpisa, knjižnični fond školske knjižnice brojit će 10.043 sveska.  

Školski odbor jednoglasno usvaja Odluku o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice. 

 

Ad 5.) Razno 

Ravnateljica je upoznala nazočne sa čl.25. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016./678 i 

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Izjavu o povjerljivosti potpisali su svi 

članovi  a u svrhu omogućavanja učinkovite zaštite osobnih podataka koje saznaju u 

obavljanju poslova članova školskog odbora.  

 

 

Kako drugih pitanja i prijedloga nije bilo, zamjenica predsjednice zaključuje sjednicu u 13,35. 

 

 

 

 

Zapisničarka       Zamjenica predsjednice 

Marijana Marinović                            Kristina Đeri 

 

 

 

 

 

 


