
ZAKLJUČCI S 20. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC 

održane dana 19.12.2018.g. s početkom u 12,30 sati 

 

Nazočni članovi: Dinka Žulić, Maja Markuš-Velicki, , Damir Matotek, , Miroslav Hajdinjak, Marijana Horvat 

Nenazočni: Boška Ban Vlahek, Tihana Miri 

 

Početak sjednice u 12,30 sati. 

Konstatirana je nazočnost 5 članova Školskog odbora i ravnateljice 

Zapisničar: tajnica Martina Matotek 

 

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA: 

1. Verificiranje i prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Rebalans financijskog plana za 2018. i rebalans Plana nabave za 2018. godinu 

 

3. Financijski plan za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu 

4. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za redoviti godišnji otpis knjižnične građe 

5. Izvješće o provedenim izborima za ravnateljicu škole 

6. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 1. Verificiranje i prihvaćanje zapisnika prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 2. Rebalans financijskog plana za 2018. i rebalans Plana nabave za 2018. godinu 

 
ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen Rebalans financijskog plana za 2018. i rebalans Plana 

nabave za 2018. godinu. 

 

Ad 3. Financijski plan za 2019. sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu 

 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćen Financijski plan za 2019. sa projekcijama za 2020. i 

2021. godinu i Plan nabave za 2019. godinu. 

 

Ad 4. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za redoviti godišnji otpis knjižnične građe 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je donesena odluka o imenovanju povjerenstva za redoviti godišnji 

otpis knjižnične građe 

 

Ad 5. Izvješće o provedenim izborima za ravnateljicu škole 

Predsjednica Školskog odbora Dinka Žulić ističe kako je postupak za izbor i imenovanje ravnateljice 

škole završio. Naime, istekom roka od 15 dana nakon dostave potrebne dokumentacije o izboru 



Ministarstvu znanosti i obrazovanja, ministrica nije uskratila suglasnost na izbor ravnateljice Dragice 

Benčik, što znači da se smatra da je suglasnost dana.  

Ravnateljica obavještava Školski odbor kako će podnijeti zahtjev za mirovanje ugovora o radu na 

neodređeno vrijeme na poslovima stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog profila – socijalnog 

pedagoga, te će se sklopiti Ugovor o radu na poslovima ravnateljice škole u skladu sa zakonskim 

odredbama, odredbama Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec, Odlukom o imenovanju i 

općim aktima škole. 

S obavljanjem poslova ravnatelja ravnateljica će započeti dana 01. siječnja 2019. godine kada joj 

započinje novi petogodišnji mandat. 

 

Dokumentacija vezana uz točke 1., 2. i 5. nalazi se u tajništvu škole. 

 

 

Završeno u 13,00 sati. 

 

 

    

 

 

 Zapisničar:                                                                                           Predsjednica Školskog odbora: 

 Martina Matotek, tajnica                                                                     Dinka Žulić, mag.rehab.educ. 

 

 

 

 

 


