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Kaštel Gomilica, 23. svibnja 2018. godine  

 
 

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 
sa 8. sjednice Školskog odbora održane dana 23.5. 2018. godine 

(mandat 10.5. 2017. – 10.5. 2021.) 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Prijedlog Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 
2. Prethodna suglasnost na zapošljavanje učitelja matematike na određeno puno radno 

vrijeme 
3. Redovna revizija knjižničnog fonda 
4. Razno 
 

 „Usvaja se u cijelosti Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.“ 
 

 „ Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje Dunje Dragišić na radnom mjestu učiteljice 
matematike na određeno puno radno vrijeme do povratka Maje Roguljić na rad, a najkasnije do 
6.7. 2018. godine. Budući imenovana ne ispunjava uvjete iz čl. 105 Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj školi natječaj će se ponoviti. “   

 

„ODLUKA 
o imenovanju Povjerenstva za reviziju knjižnične građe 

 
I. 

Za članove Povjerenstva imenuju se: 
1. Marina Nikoli ć, stručni suradnik knjižni čar 
2. Ivana Rabadan Zekić, učiteljica Hrvatskog jezika 
3. Jelena Milardović, učiteljica razredne nastave 
4. Zrinka Zec, stručni suradnik pedagog. 

II. 
Zadaće Povjerenstva za provođenje revizije su: 

- pripremanje građe i dokumentacije, 
- provođenje postupka revizije, 
- utvr đivanje stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti 

(usklađivanje financijske vrijednosti s knjigovodstvom)  
- utvr đivanje posljedica nastalih uporabom knjižnične građe. 

III. 
Po obavljenoj reviziji, Povjerenstvo će dostaviti zapisnik o provedenoj reviziji, zapisnik o otpisu 
s popisima građe predložene za otpis i prijedlog o načinu postupanja s otpisanom građom 
ravnatelju i Školskom odboru na odobrenje. 

IV. 
Ova Odluka dostavlja se članovima Povjerenstva. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

 



„ODLUKA 
o imenovanju Povjerenstva za otpis knjižnične građe nakon provedene revizije 

 
I. 

Za članove Povjerenstva imenuju se: 
5. Marina Nikoli ć, stručni suradnik knjižni čar 
6. Ivana Rabadan Zekić, učiteljica Hrvatskog jezika 
7. Jelena Milardović, učiteljica razredne nastave 
8. Zrinka Zec, stručni suradnik pedagog. 

II. 
Zadaće Povjerenstva za provođenje otpisa su: 

- izdvajanje za otpis dotrajale, zastarjele građe i uništene građe, 
- izrada popisa otpisane građe prama zadanim kriterijima, 
- utvr đivanje stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti. 

III. 
Po obavljenom postupku, Povjerenstvo će dostaviti zapisnik o provedenom otpisu s popisima 
građe predložene za otpis i prijedlog o načinu postupanja s otpisanom građom ravnatelju i 
Školskom odboru na odobrenje. 

IV. 
Ova Odluka dostavlja se članovima Povjerenstva. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 

 

- informacija u svezi početka primjene opće uredbe o zaštiti podataka 
 
- informacija u svezi redovnog nadzora prosvjetne inspekcije 
  

 PREDSJEDNIK ŠO: 

     Zoran Vukić 


