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P O Z I V

Pozivate se na 11. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Bol koja će se održati u srijedu,
20. prosinca 2017. godine, s početkom u 17:30 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red:
1. Prihvaćanje zapisnika 10. sjednice Školskog odbora
2. Obavijest ravnatelja o raspodjeli vlastitih sredstava te sredstava
dobivenih donacijama
3. Produljenje roka izvršenja (Odluka, članak 3.; Klasa: 602-01/17-01-144,
Urbroj: 2104-36-17-01/3 od 15. rujna 2017. god.) sa 7. sjednice ŠO u vezi s
člankom 113. ZOO
4. Prihvaćanje financijskog plana od 2018. do 2020. i prihvaćanje
rebalansa financijskog plana za 2017. godinu
5. Tekuće

Predsjednica Školskog odbora
Marina Soljačić, prof.

Zaključci 11. sjednice ŠO
Zaključak (Ad1):
Članovi Školskog odbora odbora jednoglasno su usvojili zapisnik 10. sjednice Školskog
odbora.
Zaključak (Ad2):
Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili prijedlog ravnatelja vezano za
produljenje roka izvršenja (Odluka iz točke 3.; Klasa: 602-01/17-01-144, Urbroj: 210436-17-01/3 od 15. rujna 2017. god.) u svezi s člankom 113. ZOO.
Zaključak (Ad3):
Ravnatelj OŠ Bol uz suglasnost Školskog odbora, na temelju čl. 55 Zakona o osnovnom i
srednjem školstvu i čl. 23 Statuta OŠ Bol, a u skladu s Pravilnikom o reviziji i otpisu
knjižnične građe i prijedlogom Povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe OŠ Bol,
donio je Odluku o provođenju otpisa u knjižnici OŠ Bol.
Zaključak (Ad4):
Materijalna sredstva koja je uprihodila OŠ Bol utrošit će se za opremanje škole i
poboljšanje materijalnih uvjeta rada u OŠ Bol, a sve s ciljem unaprijeđenja odgojnoobrazovnog rada.
Zaključak (Ad5):
Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili rebalans financijskog plana o
prihodima i rashodima, primicima i izdacima po izvorima financiranja za 2017. god. te
financijski plan za razdoblje 2018.-2020. koji je obrazložila računovođa Škole.
Zaključak (Ad6):
Ravnatelj Škole izvjestio je članove Školskog odbora o početku radova na sanaciji
školske zgrade na Rudini.

