
                                                                                                                                                                                                                                   

1. ZAPISNIK 

 

   Sa  konstituirajuće sjednice  Školskog odbora  OŠ grofa Janka Draškovića  Klenovnik 

održane 31.12.2016. godine s početkom u 9 sati u prostorijama škole. 

      Nazočni:Josip Polančec,  Mladen Križanec, Željko Pintarić, Sanja Kukec, Štefica Oštarjaš, 

Marija Konjević i  Sanda Golub 

Ostali nazočni: ravnatelj škole gosp. Mijo Barišić  

Zapisnik vodi: Marija Kralj, tajnica  škole  

      Konstituirajuću sjednicu Školskog  odbora  sazvao je ravnatelj škole, a do izbora 

predsjednika i zamjenika predsjednika vodi  ju gospodin  Josip Polančec, najstariji član, u 

skladu sa  čl.47 Statuta. Gospodin Polančec pozdravio je nazočne članove i predložio  

slijedeći 

 

D n e v n i   r e d  

 

1. Utvrđivanje  zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora od 10.11.2016. godine 

      2.   Izvješće predsjedavatelja o imenovanju članova Školskog odbora. 

      3.   Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

      4.   Razmatranje i donošenje Pravilnika o radu školske kuhinje 

      5.   Pitanja i prijedlozi    

            

          Predloženi  dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

   Ad. l. 

 

 Zapisnik  sa prošle sjednice od 10.11.2016. godine uz poziv je dostavljen  članovima i 

bez primjedbi jednoglasno je prihvaćen. 

 

  Ad. 2. 

 

 Gospodin Josip Polančec upoznao je nazočne s rezultatima provedenih izbora za 

članove Školskog odbora od strane Vijeća radnika, učitelja i stručnih suradnika i roditelja 

pročitao je i  Rješenje o imenovanju  članova Školskog odbora  iz reda osnivača koje je donio 

Župan  

 U Školski odbor imenuju se: 

Iz reda Radničkog vijeća: 

1. Štefica Oštarjaš,  učiteljica razredne nastave, Klenovnik 95, Klenovnik 

Iz reda učitelja  i stručnih suradnika: 

1. Marija Konjević, uč. hrv. jezika, Ivanec, Rajtera Rudolfa 2 

2. Sanda Golub,  učiteljica matem. i fiz., Ivanec, Akademika Mirka Maleza 59 

Iz reda roditelja:  

1. Sanja Kukec, ekonomski tehničar, Klenovnik, Klenovnik 288 

Iz reda osnivača: 

1. Josip Polančec, učitelj, umirovljenik, Klenovnik, Klenovnik 28 

2. Željko Pintarić, strojarski tehničar, Klenovnik, Klenovnik 54 

3. Mladen Križanec, dipl. ing. logistike, Klenovnik, Klenovnik 222a 

  

Ad.3. 

Predsjedavatelj, gospodin Josip Polančec, predložio je da se izvrši biranje predsjednika 

i zamjenika predsjednika Školskog odbora. 
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 Za predsjednika je predložena Sanda Golub, a za zamjenika predsjednika Marija 

Konjević  

 Prijedlozi su pojedinačno stavljeni na glasovanje i predsjedavatelj konstatira da je za 

predsjednika Školskog odbora  jednoglasno izabrana 

 Sanda Golub, učiteljica matem. i fiz., Ivanec, Akademika Mirka Maleza 59 

 zamjenika predsjednika jednoglasno je izabrana  

            1. Marija Konjević, uč. hrv. jezika, Ivanec, Rajtera Rudolfa 2 

 Izabrane gospođe zahvalile su  na izboru, a predsjednica Sanda Golub nastavila je 

voditi sjednicu. 

 

Ad.4. 

 

Tajnica, Marija Kralj upoznala  je nazočne s prijedlogom Pravilnika o radu školske 

kuhinje. Pojasnila je nazočnima da škola do sada nije imala takav pravilnik, a uzorak smo 

dobili od Županije. Nakon diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi Školskog odbora  

Školski odbor donosi jednoglasnu: 

ODLUKU:donosi se Pravilnik o radu školske kuhinje u OŠ grofa Janka Draškovića 

Klenovnik. 

 

Ad.5. 

 

- Gosp. ravnatelj upoznao je nazočne da je na prijedlog roditelja provedena anketa   

o prehrambenim navikama  učenika. Rezultati ankete dali su nam smjernice za poboljšanje  

prehrane u školi. O tome će biti obaviješteni i   roditelji na sastanku Vijeća roditelja. Utvrđeno 

je da  oko 2/3 učenika ne jede prije odlaska u školu. 

Gospođa Sanja Kukec predložila je da se odmori  kada  djeca idu u kuhinju produlje za pet 

minuta, kako bi se djeca stigla u miru najesti. 

Gospodin ravnatelj obećao je da će se razmotriti i ta mogućnost, kao i mogućnost da nastava 

počne malo kasnije. 

U diskusiji su sudjelovali i ostali članovi Školskog odbora. 

- Gospodin Mladen Križanec pitao je zašto školski autobus  ne dolazi na predviđeno  

mjesto kod sjenice, nego djecu skuplja na trgu.  

Gospodin ravnatelj odgovorio  mu je da je to pitanje otvoreno već dulje vrijeme i da se 

pokušava iznaći rješenje kako bi se sanirao prilaz do parkirališta kod sjenice, jer postoji 

opasnost od odrona. 

Nakon diskusije zaključeno je da se uputi zahtjev prema Općini kako bi se riješio taj problem 

 

 Sastanak je završen u 9 sati i 44 minute. 

 

 

   Zapisničar:                                                                                     Predsjednik: 

   Marija Kralj                                                                                   Sanda Golub   

  

 

 

  


