
REPUBLIKA HRVATSKA 

OŠ KAJZERICA   

ZAGREB, Ulica Žarka Dolinara 9 

  

KLASA: 003-06/18-01/65 

URBROJ: 251-665/18-01 

Zagreb, 14. lipnja 2018. godine 

 

ZAPISNIK 

 

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

Zagreb, održane dana 14. lipnja 2018. godine s početkom u 7:30 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:    

 

1. Vesna Bobinski 

2. Andrea Bosanac 

3. Ines Smolčić 

4. Ognjen Golubić 

5. Ljiljana Klinger 

 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

- Vesna Budinski 

- Ivana Cindrić 

     

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 kako slijedi: 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija zapisnika 63. sjednice Školskog odbora od dana 7. svibnja 2018. godine 

2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o korištenju sustava video nadzora za OŠ  

    Kajzerica 

3. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka - razmatranje i donošenje Pravilnika za  

    OŠ Kajzerica 

4. Plan korištenja godišnjeg odmora radnika za 2018. godinu  

5. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 

 



Ad. 1. 

Na zapisnik 63. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi te je isti jednoglasno prihvaćen. 

Ad. 2.  

Tajnik je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu dostavio Prijedlog Pravilnika 

o korištenju sustava video nadzora za OŠ Kajzerica te je isti dan na raspravu i glasanje. S 

obzirom da nije bilo nikakvih pitanja odmah se pristupilo glasovanju, te je jednoglasno usvojen 

Prijedlog Pravilnika o korištenju sustava video nadzora za OŠ Kajzerica.  

Z A K L J U Č A K 

1. Školski odbor Osnovne škole Kajzerica, nakon prethodnog savjetovanja sa sindikalnim 

povjerenikom u funkciji Radničkog vijeća, na sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine 

donio je Pravilnik o korištenju sustava video nadzora za OŠ Kajzerica 

(isti je sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad. 3. 

Tajnik je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu dostavio Prijedlog Pravilnika 

o obradi i zaštiti osobnih podataka za OŠ Kajzerica te je isti dan na raspravu i glasanje. S 

obzirom da nije bilo nikakvih pitanja odmah se pristupilo glasovanju, te je jednoglasno usvojen 

Prijedlog Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka za OŠ Kajzerica.  

Z A K L J U Č A K 

1. Na temelju članka 3. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i članka 

29. Statuta Osnovne škole Kajzerica u Zagrebu, Školski odbor Osnovne škole Kajzerica 

na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2018. godine, donosi Pravilnik o obradi i zaštiti 

osobnih podataka za OŠ Kajzerica 

(isti je sastavni dio ovog zapisnika) 

Ad. 4.  

Ravnatelj upoznaje članove Školskog odbora da će zaposlenici OŠ Kajzerica, prema odluci 

ravnatelja, a uz prethodno savjetovanje s sindikalnim povjerenikom u funkciji radničkog vijeća 

OŠ Kajzerica godišnji odmor za 2018. koristiti prema broju ukupno utvrđenih radnih dana kako 

slijedi: 

- za sve članove Učiteljskog vijeća, osim ravnatelja, prvi dan korištenja je 12. srpnja 2018. 

godine, a isti se na rad moraju javiti sukladno broju ukupno utvrđenih radnih dana godišnjeg 

odmora 

- spremačice koriste godišnji odmor u dva dijela zbog radova koji se odvijaju u školi 

- za kuharice godišnji odmor za 2018. godinu počinje od 12. srpnja 2018., a iste se na rad moraju 

javiti sukladno broju ukupno utvrđenih radnih dana godišnjeg odmora 

- domari će koristiti godišnji odmor za 2018. godinu odvojeno zbog radova koji se odvijaju u 

školi 

- ravnatelj, računovođa i tajnik škole koristit će godišnji odmor ovisno o poslovima koje treba 

obaviti 



Odluka o korištenju godišnjeg odmora za 2018. izdat će se svim radnicima OŠ Kajzerica.  

 

Ad. 5. 

Nije bilo pitanja niti prijedloga. 

 

 

Školski odbor završio je s radom u 8:15 sati. 

 

 

    ZAPISNIČAR                                                 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

 Marin Karin, dipl. iur.                                                   Vesna Bobinski, dipl. bibliotekar               

 

 

 


