REPUBLIKA H R V A T S K A
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA
KLASA: 602-02/21-08/01
URBROJ: 2176-32-21-58
Popovača, 25. kolovoza 2021.g.

ZAPISNIK
2. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Popovača (dalje u tekstu: Škola), održane
24. kolovoza 2021. u 12:00 h u OŠ Popovača.
Prisutni:, Darko Rakić, Maja Hainc, Dunja Mijović, Danijela Kundrata
Odsutni: predstavnici osnivača ( škola još nije dobila obavijest o novim članovima ŠO)
Ostali nazočni: Dražen Mlakar – ravnatelj Škole, Gordana Jagnić Nenadić - tajnica škole
Zapisnik vodi: Gordana Jagnić Nenadić – tajnica Škole
Predsjednik Školskog odbora Osnovne škole Popovača, Darko Rakić, pozdravio je sve
nazočne i utvrdio da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Školskog odbora da bi se
mogle donositi pravovaljane odluke, četiri (4) člana.
Predlaže slijedeći
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Usvajanje Zapisnika sa 1.konstituirajuće sjednice ŠO održane 14.lipnja 2021.g. u
13:00 h.
Davanje suglasnosti Ravnatelju za osnivanje prava građenja s gradom Popovačom
za Dječji vrtić Voloder
Usvajanje Prijedloga i donošenje Pravilnika o korištenju službenih vozila škole
Razno

AD 1.
Predsjednik Školskog odbora predstavlja PRVU točku dnevnog reda. Prisutni nemaju
primjedbi na zapisnik.
Predsjednik predlaže usvojiti zapisnik sa 1.sjednice ŠO.
Zapisnik je sa četiri ( 4) glasa jednoglasno usvojen.
Školski odbor donosi
ODLUKU
Usvaja se Zapisnik sa 1 sjednice ŠO održane 14. lipnja 2021.g. u 13 h.
AD 2.
Predsjednik Školskog odbora predstavlja DRUGU točku dnevnog reda.
Ravnatelj govori kako je grad Popovača zatražio suglasnost OŠ Popovača za osnivanje prava
građenja u svrhu prijave projekta izgradnje Dječjeg vrtića Voloder na tip operacije 7.4.1. radi
sufinanciranja iz Eu sredstava. Objašnjava kako još nije izvršen prijenos područnih škola na

OŠ Zorke Sever te zbog toga, a radi što bržeg prijavljivanja na navedeni projekt, potrebno je
potpisati navedeni ugovor s OŠ Popovačom.
Zatražena je i suglasnost osnivača, Sisačko-moslavačke županije kako bi bili ispunjeni svi
uvjeti za potpisivanje ugovora.
Predsjednik Školskog odbora je predložio glasanje.
Školski odbor sa četiri (4) glasa jednoglasno donosi
ODLUKU
Daje se suglasnost OŠ Popovača za osnivanje prava građenja u svrhu prijave projekta
izgradnje Dječjeg vrtića Voloder na tip operacije 7.4.1. radi sufinanciranja iz Eu sredstava
AD 3.
Predsjednik Školskog odbora predstavlja TREĆU točku dnevnog reda i daje riječ Ravnatelju.
Ravnatelj naglašava kako je nužno donijeti novi Pravilnik o službenim vozilima škole.
Promijenio se službeni automobil škole i isto je potrebno ažurirati u Pravilniku. Škola je
Pravilnik izradila po dobivenom predlošku te su izvršene promjene o podacima škole,
osobama ovlaštenima za upravljanje službenim vozilima, evidenciji korištenja službenih
vozila.
Predsjednik Školskog odbora je predložio glasanje.
Školski odbor sa četiri (4) glasa jednoglasno donosi
ODLUKU
Usvaja se Prijedlog i donosi se Pravilnik o korištenju službenih vozila škole
AD 4.
Predsjednik Školskog odbora predstavlja ČETVRTU točku dnevnog reda i prepušta riječ
Ravnatelju.
Ravnatelj se zahvaljuje na dolasku članovima : predsjedniku ŠO, predstavnici radnika,
predstavnici učitelja te predstavnici roditelja. Objašnjava kako škola još nije obaviještena o
članovima ŠO predstavnicima sindikata te se nada skorom rješenju kako bi ŠO mogao raditi u
punom sastavu.
Govori o izvršenim poslovima u OŠ Popovača.
U područnoj školi Gornja Jelenska izvršena je obnova fasade te je time poboljšan energetski
razred škole. Obnovljen je pristupni put, niveliran i asfaltiran. U dolasku su nova zaštitna
mreža i golovi te uređenje zelenih površina.
U područnoj školi Stružec postojala je opasnost od urušavanja dimnjaka. Uspješno je sanirano
uz pomoć vatrogasaca .
U područnoj školi Potok potrebno je izvršiti rušenje kuće iza škole ali još uvijek je na
čekanju.
U matičnoj školi sve su učionice opremljene pametnim pločama. Napravljena je nova garaža s
automatskih garažnim vratima.
Predstavnica roditelja Danijela Kundrata pita da li je u razredima učenicima osigurano mjesto
za ostavljanje stvari i robe. Ravnatelj odgovara kako se nabavljeni novi ormari u većini a
tamo gdje nisu nabavit će se.

Nema daljnjih pitanja te je predsjednik zaključio sjednicu.
Sjednica je privedena kraju u 12:15 sati.

Zapisnik vodila:
Gordana Jagnić Nenadić

Predsjednik Školskog odbora:
Darko Rakić

