
 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA «CENTAR» 

Podhumskih žrtava 5 

51000   Rijeka 

 

 

 

 

 

Klasa: 003-06/18-01/16 

Urbroj: 2170-55-01-18-2      

                                         

 

PRIOPĆENJE sa 25. sjednice Školskog odbora  OŠ ,, Centar'' od 10.12.2018. godine 

 

25. sjednica Školskog odbora održana je dana  10.12.2018. godine u prostorijama Škole s početkom 

u  13,30  sati  i završetkom u 14,15 sati. 

Na sjednici su prisutni članovi Školskog odbora, Ravnateljica i zapisničar 

Na prijedlog  predsjednice ŠO, Školski odbor usvojio je sljedeći 

 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora  

2. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta OŠ ,,Centar'' 

3. Potvrđivanje odluke o provedbi redovne revizije knjižničnoga fonda i otpisa po reviziji 

4. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe po obavljenoj 

reviziji 

5. Izvješće o sigurnosnoj situaciji u Školi 

6. Izvješće o izvršenom nadzoru prosvjetne inspekcije Ministarstva znanosti i obrazovanja 

7. Obavijesti 

 

Ad 1) 

Budući nije bilo primjedbi, Školski odbor je prihvatio Zapisnik sa 24. sjednice u cijelosti. 

 

Ad 2)  

Ravnateljica obavještava prisutne da je u srpnju 2018. god Hrvatski Sabor donio Zakon o 

izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 68/18) 

pa su škole pozvane od strane Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo dana 30.11.2018. god. 

da Školski odbori utvrde prijedlog izmjena i dopuna Statuta temeljem navedenih izmjena Zakona, 

a sukladno dostavljenim oglednim primjercima akata te da isto dostave Odjelu do 12.12.2018. 

god. 

 

Slijedom navedenog izrađen je prijedlog Izmjena i dopuna Statuta sa kojim su upoznati članovi 

Školskog odbora. 

Budući nije bilo primjedbi na  prijedlog Izmjena i dopuna Statuta, jednoglasno je donesena 

Odluka kojom se utvrđuje Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole „Centar“. Isti će se 

proslijediti Gradskom vijeću Grada Rijeke radi davanja prethodne suglasnosti sukladno članku 

98. stavku 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 

87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 

152/14, 7/17 i 68/18).  

 



 

 

 

Ad 3) 

Ravnateljica je upoznala prisutne sa potrebom provedbe redovite revizije knjižničnoga fonda OŠ 

,,Centar'' te po potrebi i otpisa po reviziji te je slijedom toga dana 19.11.2018. donijela Odluku o 

provedbi godišnjeg otpisa uništene, dotrajale i zastarjele knjižnične građe školske knjižnice. Ista je 

od strane Školskog odbora i potvrđena. 
 

Ad 4) 

Ravnateljica je upoznala prisutne kako je za provedbu godišnjeg otpisa uništene, dotrajale i 

zastarjele knjižnične građe školske knjižnice potrebno imenovati tročlano povjerenstvo.  

Slijedom navedenoga, jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju članova Povjerenstva. 

 

Ad 5) 

Ravnateljica je upoznala prisutne sa Izvješćem o stanju sigurnosti, provođenjem preventivnih mjera 

te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika. Slijedom njega, Ravnateljica smatra da je stanje 

sigurnosti u cilju zaštite prava učenika u školi te provođenje preventivnih programa i mjera 

zadovoljavajuće.  

Nije bilo primjedbi na Izvješće, pa su članovi UV izrazili suglasnost sa istim. 

 

Ad 6) 

Ravnateljica je čitanjem cijelog teksta upoznala prisutne sa Izvješćem o izvršenom inspekcijskom 

nadzoru Ministarstva znanosti, obavljenom 29. listopada 2018. godine.  

 

Ad 7) 

Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora kako su zaključkom Izvješća o provedenom 

stručno-pedagoškom uvidu u neposredni odgojno-obrazovni rad učiteljice Maje Jakus te temeljem 

uvida u dokumentaciju i neposredni odgojno-obrazovni rad utvrđene izvrsne konačne ocjene te je 

predložen izbor Maje Jakus u zvanje učitelja mentora. 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodio:                                                           Predsjednica Školskog odbora: 

                   Kristian Starčić                                                           Vesna Majetić – Linić 


