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Hrvatski Leskovac, 11.3.2021. godine  
 

ZAKLJUČCI 
SA DVADESETE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

ODRŽANE 11.3.2021.  
 
Početak sjednice: 16,00 sati 
Zapisnik vodi Marijan Batur.  
 
Prisutni članovi Školskog odbora: 
Renata Ivoš-Krajina, predstavnica Učiteljskog vijeća OŠ Hrvatski Leskovac 
Dženeta Hodžić Bećirović, predstavnica Učiteljskog vijeća OŠ Hrvatski Leskovac 
Marijan Batur, predstavnik Radničkog vijeća OŠ Hrvatski Leskovac 
Ivan Jurković, predstavnik roditelja OŠ Hrvatski Leskovac 
Dijana Matić, predstavnica Osnivača 
Katarina Rajković, predstavnica Osnivača 
Ivana Crnković, predstavnica Osnivača 
 
Ostali nazočni bez prava odlučivanja: 
Dubravka Ljubičić, ravnateljica školske ustanove OŠ Hrvatski Leskovac 
 
Članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju dnevni red sljedećeg sadržaja: 
1. Verifikacija zapisnika prethodne sjednice 
2. Prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu na radnim mjestima ''Učitelj/ica 
matematike'' i ''Učitelj/ica razredne nastave'' (produženi boravak) 
3. Odluka o planiranju trošenja viškova i pokriću manjkova 
4. Pravilnik o radu školske knjižnice 
5. Razno 
 
Ad 1. Školski odbor jednoglasno usvaja zapisnik sa 19. sjednice. 
 
Ad 2. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za sklapanje ugovora o radu sa Evom 
pokrivač (Učiteljica matematike) i Matejom Čorko (Učiteljica razredne nastave u produženom 
boravku), oba na određeno i puno radno vrijeme. 
 
Ad 3. Školski odbor ne daje suglasnost za donošenje predložene Odluke o planiranju 
troškova viškova i pokriću manjkova i traži da se ova točka dnevnog reda odgodi za iduću 
sjednicu s prijedlogom da se predmetni akti izrade po uzoru na druge škole. 
 
Ad 4. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za donošenja Pravilnika o radu knjižnice 
prema prijedlogu. 
 
Ad 5. Članica Školskog odbora, Dijana Matić, postavlja upit oko plaćanja naknade za 
sjednice koje nisu održane uživo. Članica Školskog odbora, Ivana Crnković, navodi kako je 
odluka o plaćanju naknada donesena od strane Skupštine Grada Zagreba. Ravnateljica 
navodi kako će o istome zatražiti odgovor od Gradskog ureda za obrazovanje. 
 
Predsjednica zaključuje sjednicu u 16,30 sati. 
 


