
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/17-01/55 

URBROJ: 251-665/17-01 

Zagreb, 26. rujna 2017. godine 

 

ZAPISNIK 

 

pedesete četvrte sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, 

Zagreb, održane dana 26. rujna 2017. godine s početkom u 13:00 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:    

         

1. Vesna Bobinski, dipl. bibliotekar 

2. Andrea Bosanac, prof. 

3. Ines Smolčić, učiteljica razredne nastave 

4. dr. sc. Vesna Budinski 

5. Ognjen Golubić 

6. mr. Ljiljana Klinger 

 

Odsutni članovi Školskog odbora koji su ispričali svoj dolazak 

    Mira Anić Milić, soc. radnik 

     

 

Pored članova prisutni su:  

1. Igor Rukljač, ravnatelj  

2. Marin Karin, tajnik škole i zapisničar 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora, gđa Vesna Bobinski, utvrdila da postoji 

kvorum i predložila sljedeći dnevni red s jednom nadopunom dnevnog reda kako slijedi: 

 

DNEVNI RED 
 

1. Verifikacija zapisnika 53. sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Školskog kurikuluma na prijedlog Učiteljskog vijeća, shodno dobivenom  

    mišljenju Vijeća roditelja OŠ Kajzerica, a sve sukladno čl. 28. ZOOSŠ-a - školska  

    godina 2017./2018. 

3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Kajzerica na osnovi  

    nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma, shodno dobivenom mišljenju  

    Vijeća roditelja, a sve sukladno čl. 28. ZOOSŠ-a. - školska godina 2017./2018. 

4. Upravni spor, 10. listopada 2017. - obavijest ravnatelja članovima Školskog odbora 

5. IRIM - Institut za razvoj i inovativnost mladih - Otvoreni kup Hrvatske u edukacijskoj  

    robotici (Croatian Makers) - suglasnost Školskog odbora za zakup školskog prostora  

    dana 23. rujna 2017. godine     

6. Razno*nadopuna dnevnog reda 

 



 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad. 1. 

Na zapisnik 53. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. na prijedlog Učiteljskog vijeća, shodno 

dobivenom mišljenju Vijeća roditelja, na pedeset i četvrtoj sjednici Školskog odbora isti je 

donio jednoglasnom odlukom svih prisutnih članova Školskog odbora.   

Ad. 3. 

Godišnji plan i program rada Osnovne škole Kajzerica za školsku godinu 2017./2018. na osnovi 

nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma OŠ Kajzerica, shodno dobivenom mišljenju 

Vijeća roditelja, na pedeset i četvrtoj sjednici Školskog odbora, isti je donio jednoglasnom 

odlukom svih prisutnih članova Školskog odbora. Slijedom donošenja, Škola će elektronskim 

putem Ministarstvu dostaviti godišnji plan te školski kurikulum do 5. listopada tekuće godine. 

Ad. 4. 

Ravnatelj škole, gospodin Igor Rukljač, obavijestio je članove Školskog odbora da će se dana 

10. listopada 2017. u 9,45 sati na Upravnom sudu u Zagrebu održati ročište, povodom tužbe 

tužitelja, gospodina Borisa Blaževa, protiv tuženog Ministarstva rada i mirovinskog sustava 

Republike Hrvatske, a sve radi prednosti pri zapošljavanju na radnom mjestu domar, u OŠ 

Kajzerica, tijekom 2014. godine. OŠ Kajzerica će po punomoći kao I. zainteresiranu stranku u 

postupku zastupati odvjetnički ured Pavličević. O ishodu predmetnog ročišta ravnatelj će 

obavijestiti članove Školskog odbora na idućoj sjednici odbora.  

Ad. 5. 

Ravnatelj Osnovne škole Kajzerica zatražio je suglasnost Školskog odbora za davanje u zakup 

školskog prostora sljedećem korisniku nastavno na predanu zamolbu istog, za IRIM - Institut 

za razvoj i inovativnost mladih - Otvoreni kup Hrvatske u edukacijskoj robotici (Croatian 

Makers) dana 23. rujna 2017. godine. Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost ravnatelju 

OŠ Kajzerica za zakup školskog prostora gore navedenom korisniku. 

 

Ad. 6. 

Vezano uz adaptaciju novog prostora u kojem će početi s radom privremena školska knjižnica, 

a sve shodno izmještanju stare knjižnice zbog ostanka rada OŠ Kajzerica u jednoj smjeni, 

gospođa Vesna Bobinski, školska knjižničarka, obavijestila je sve članove Školskog odbora da 

zbog novonastale situacije knjižnica neće naplaćivati zakasninu od početka nove školske godine 

do početka rada privremene školske knjižnice. 

Predstavnik Vijeća roditelja, gospodin Ognjen Golubić, dao je prijedlog za još većom 

maksimizacijom rada u dodatnoj nastavi, a sve temeljem upita roditelja učenika OŠ Kajzerica 

te uključivanja nadarenih učenika koji bi imali potrebu za tim. Također, predstavnik roditelja 



postavio je upit  o  mogućnosti  izmjene učiteljica na izvannastavnim aktivnostima te o 

mogućnosti poticanja uvođenja više izbornih predmeta vezano uz učenje drugih stranih jezika. 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 13:45 sati. 

 

 

 

 

    ZAPISNIČAR 

Marin Karin, dipl. iur.                                          PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

  Vesna Bobinski, dipl. bibliotekar                                                                                              

                                                                                                                       

 

 

 


