
 

OSNOVNA ŠKOLA FRAN FRANKOVIĆ 

RIJEKA, IVANA ŽORŽA 17A 

KLASA: 007-04/22-02/02          

URBROJ: 2170-55-06/1-22-4   

 

 

S K R A Ć E N I     Z A P I S N I K 

sa 12. sjednice Školskog odbora održane 31. ožujka 2022. godine 

(četvrtak) u 18:00 sati u knjižnici škole 

 

Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, održavajući 

propisani međusobni razmak i zaštitne maske. 

 

Sjednici prisustvuju: 

1. D.J.-S., predsjednica,  

2. S.B., član iz reda Radničkog vijeća, 

3. M.P.K., član iz reda Vijeća roditelja, 

4. A.B., član iz reda osnivača, 

5. J.D.-S., član iz reda Učiteljskog vijeća, 

6. VEDRAN KOSOVAC, ravnatelj i 

7. A.Š., voditeljica računovodstva. 

 

Odsutni: 

8. S.J., član iz reda osnivača  i 

9. K.T., član iz reda osnivača, 

 

Zapisnik vodi: I.S., tajnica škole  

 

Nakon što je utvrdila da sjednici prisustvuje većina članova Školskoga odbora, predsjednica 

predlaže sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija prethodnog zapisnika, 

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu, 

3. Davanje suglasnosti na novi Pravilnik o radu i 

4. Razno. 

 

Predsjednica pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje na dolasku te iznosi predviđene točke pod 

točkom Razno: 

4.1. ravnatelj će iznijeti pred članove upit u svezi održavanja Memorijalnog turnira u košarci 

Luka Zupčić, dati informacije u svezi postavljanja rampe, epidemiološkog stanja i iznijeti 

problematiku oko povećanja cijena namirnica za tople obroke. 

Predsjednica poziva članove na eventualnu dopunu dnevnog reda. Kako iste nema, svi prisutni 

jednoglasno usvajaju dnevni red. 

 

AD.1. 

Članovi su elektronskim putem upoznati sa sadržajem Zapisnika s prethodne sjednice Školskog 

odbora održane 02. veljače 2022. godine za koji tajnica škole, ujedno i zapisničar iznosi kako 

je u naslovu, u oznaci dana održavanja sjednice došlo do omaške (za datum 02.02.2022.g. 

upisano je ponedjeljak umjesto srijeda), ali kako je datum ispravan i ista ne utječe na sadržajni 

dio zapisnika, članovi nemaju primjedbi te jednoglasno donose: 

 

Z A K L J U Č A K 

o verifikaciji zapisnika sa 11. sjednice Školskog odbora održane 02.02.2022. g. 

 

 



 

AD.2. Financijsko izvješće za 2021. godinu 

Voditeljica računovodstva škole gđa. A.Š. podnosi članovima Godišnji izvještaj o izvršenju 

Financijskog plana za 2021. godinu, a koji je prethodno elektronskim putem dostavljen svim 

članovima na prethodni uvid. Bilješke prileže ovom zapisniku. Obzirom da članovi nemaju 

prigovora na isti, jednoglasno donose: 

 

ODLUKU 

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2021. godinu, 

 

AD.3. Davanje suglasnosti na novi Pravilnik o radu 

Članovi su elektronskim putem upoznati sa sadržajem prijedloga novog Pravilnika o radu na 

koji prijedlog članovi nemaju primjedbi te jednoglasno donose: 

 

ODLUKU 

o   usvajanju Pravilnika o radu Osnovne škole Fran Franković 

 

Razno  

 Svi članovi podržavaju jednoglasno održavanje Memorijalnog turnira u košarci Luka 

Zupčić i spominju hvalevrijednu akciju sređivanja košarkaškog igrališta Škole 2019.g. 

 U svezi postavljanja rampe na vanjskom dijelu Škole, za što  nam je Osnivač uskratio 

su/financiranje, Ravnatelj iznosi prijedlog da se Škola prijavi na Poziv Grada Rijeke na 

predlaganje Malih komunalnih akcija, koji je otvoren od 28. ožujka do 15. travnja 2022. 

godine. Donosi se jednoglasna odluka da će se Škola prijaviti. 

 Ravnatelj iznosi trenutno epidemiološko stanje i ocjenjuje ga kao odlično, obzirom da 

je 1% učenika pozitivno na COVD-19 u odnosu na ukupni broj učenika. 

 Prije početka nove školske 2022./2023.godine, a po završenom izračunu, ravnatelj će 

pred članove iznijeti prijedlog formiranja novih, viših cijena marendi i toplih obroka, 

što svi članovi podržavaju. 

 

Donošenjem odluka i zaključaka iscrpljen je dnevni red i sjednica je završila s radom u 19:00 

sati. 

 

                                                                                                                PREDSJEDNICA 

                Zapisničar:                                                                        ŠKOLSKOG ODBORA: 

          

 

     ________________________           ________________________ 

                          I.S.                                                                              D.J.-S. 


