IZVOD IZ ZAPISNIKA
sa XXXI. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Zlatar Bistrica
održane 10.11.2020.g. elektronički sukladno čl. 48. Statuta Osnovne škole Zlatar Bistrica
putem Zoom aplikacije

Prisutni: Andreja Jertec, Jasna Jakopec, Marija Hudi Hitrec, Leonard Fulir
Odsutni: Davor Sugnetić, Suzana Žunić, Luka Levar
Ostali prisutni: Jasna Kokot Pelko – ravnateljica
Predsjednica pozdravlja prisutne, konstatira kvorum i predlaže sljedeći dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Prihvaćanje zapisnika s 30. sjednice Školskoga odbora
Suglasnost za zapošljavanje
Prihvaćanje zapisnika o reviziji i otpisu knjižnične građe
Razno

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 30. sjednice Školskoga odbora
Predsjednica je pročitala zapisnik sa prethodne sjednice. Primjedbi nije bilo. Zapisnik je
usvojen jednoglasno.

Ad 2.) Suglasnost za zapošljavanje
Ravnateljica je upoznala prisutne s raspisanim natječajem za radno mjesto učitelj hrvatskog
jezika, 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (31 sat ukupno tjedno),određeno (zamjena)
objavljenog 22. rujna 2020. g. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj i
Oglasnoj ploči Škole pristiglo je ukupno 8 zamolbi za radno mjesto učitelj//ica hrvatskog
jezika.
Kandidatkinja Lana Čehulić Mezak ostvarila je najveći broj bodova na testiranju sukladno
Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka
dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na
natječaj (Klasa: 003-05/19-01/01 Urbroj: 2211/08-380-30-19-01 od 26.3.2019. g.), ravnateljica
predlaže sklapanje Ugovora o radu s 11.11.2020. godine za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog
jezika s Lanom Čehulić Mezak, magistrom primarnog obrazovanja, modul Hrvatski jezik na
nepuno (31 sat ukupno tjedno), određeno vrijeme zbog zamjene učiteljice Jasmine Čukelj
Krajan do povratka učiteljice Jasmine Čukelj Krajan na rad.
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje Lane Čehulić Mezak,
magistre primarnog obrazovanja, modul Hrvatski jezik na nepuno (31 sat ukupno tjedno),
određeno vrijeme do povratka učiteljice Jasmine Čukelj Krajan na rad.

1

Ad 3.) Prihvaćanje zapisnika o reviziji i otpisu knjižnične građe
Ravnateljica je upoznala prisutne sa zapisnikom o provođenju revizije fonda školske knjižnice
Osnovne škole Zlatar Bistrica.
Nakon provedene revizije, Povjerenstvo je zaključilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

do provođenja revizije u knjizi inventara uvedeno je 5539 svezaka
zbog dotrajalosti za otpis se predlaže 473 svezaka
zbog zastarjelosti za otpis se predlaže 1133 svezaka
zbog uništenosti za otpis se predlaže 0 svezaka
zbog nevraćenosti za otpis se predlaže 27 svezaka
u posudbi kod korisnika evidentirano je 94 svezaka
za popravak i uvez izdvojeno je 57 svezaka

ako se provede predloženi otpis, knjižnični fond školske knjižnice brojit će 3906 svezaka.
Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili zapisnik o provođenju revizije.
Ravnateljica je upoznala prisutne sa zapisnikom o otpisu građe fonda školske knjižnice
Osnovne škole Zlatar Bistrica.
Povjerenstvo za otpis, nakon pregleda fonda školske knjižnice Osnovne škole Zlatar Bistrica i
konzultacije sa stručnim aktivom nastavnika, predložilo je Školskom odboru da se iz
knjižničnog fonda otpiše: 1633 jedinice knjižnične građe u vrijednosti 86.715,04 kn.
Otpisanu građu čini:
-

1585 dotrajalih i zastarjelih knjiga u vrijednosti od 80.652,04 kn
27 izgubljenih/nestalih knjiga u vrijednosti od 1.966,71 kn
21 jedinica AV građe u vrijednosti od 650,00 kn

Ukupna vrijednost predloženog otpisa iznosi 86.715,04 kn.
Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili zapisnik o otpisu građe.

Ad 4.) Razno
Daljnjih pitanja i prijedloga nije bilo.
Sjednica ŠO završena je u 20.00 sati.
Zapisničarka

Predsjednica ŠO

Marija Hudi Hitrec

Andreja Jertec
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