OSNOVNA ŠKOLA "LJUBO BABIĆ"
JASTREBARSKO
KLASA: 003-06/18-01/15
URBROJ:238/12-11-18-1
Jastrebarsko, 12. studenoga 2018.

---------------------------------------------------------

Predmet: Školski odbor
-saziv sjednice
Sazivam sjednicu Školskog odbora Osnovne škole ″Ljubo Babić″
Jastrebarsko u utorak, 20. studenoga 2018. godine, u 19,00 sati u matičnoj školi u
Jastrebarskom.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Donošenje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
2. Izbor kandidata po natječaju
3. Dopuna Plana nabave: -ugradnja vertikalne podizne platforme,
-nabava garderobnih ormarića
4. Upiti i prijedlozi

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

OSNOVNA ŠKOLA „LJUBO BABIĆ“
J A S T R E B AR S K O
Ante i Davida Starčevića 16
KLASA: 003-06/18-01/15
URBROJ: 238/12-11-18-2
U Jastrebarskom, 21. studenoga 2018.
ZAPISNIK
9. sjednice Školskog odbora OŠ „Ljubo Babić“, Jastrebarsko
Održane 20. studenoga 2018. godine u Jastrebarskom
Započeto u 19,00 sati.
Nazočni članovi Školskog odbora:, Mario Samarin, Snježana Celić, Vanja Golub, Đurđica Kuharski
Tončić, Snježana Pavković, Kristina Širanović Blažek, Gordana Kralj.

Ravnateljica Sanja Sertić, tajnica Marijana Roić.
Prijedlog dnevnog reda:
1. Donošenje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka
2. Izbor kandidata po natječaju
3. Dopuna Plana nabave: - ugradnja vertikalne podizne platforme,
- nabava garderobnih ormarića
4. Upiti i prijedlozi
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 1.) Ravnateljica je predložila Školskom odboru Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih
podataka. Službenikom za zaštitu podataka imenovana je djelatnica Anja Pavlović.
Školski odbor jednoglasno je donio Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka.
Ad.2.) OŠ „Ljubo Babić“ raspisala je natječaj za učitelja biologije i kemije na puno
neodređeno radno vrijeme.
Izabrana je Maja Požgaj, magistra edukacije biologije i kemije.
Drugi natječaj je raspisan za mjeru pripravništva – stručnog suradnika logopeda koja
se treba realizirati u suradnji između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda
za zapošljavanje.
Natječaj je trajao od 30. listopada do 17 . studenoga 2018. godine. Nije bilo
kandidata.
Potrebno je raspisati natječaj za radno mjesto učitelja povijesti na neodređeno
nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno).

Odlazak u mirovinu krajem ove godine najavile su učiteljica biologije Nada Jurković,
spremačica Nevica Bosilj i tajnica Marijana Roić.
Školski odbor je suglasan da se raspiše natječaj za učitelja povijesti kako je navedeno i
za ostale djelatnice kada se steknu uvjeti za natječaj.
Ad.3.) Zagrebačka županija doznačit će nam sredstva za garderobne ormariće i
vertikalnu podiznu platformu.
Školski odbor je suglasan s dopunom plana nabave za 2018. godinu.
Ad.4.) Ravnateljica je upoznala Školski odbor o aktivnostima naše škole vezano uz
očuvanje kulturne baštine našeg kraja. Izložba radova, brošura i plakata bit će otvorena 13.
prosinca 2018. u Žitnici, kao dio Adventa u Jaski.
Više nije bilo upita ni prijedloga.
Završeno u 20,00 sati.

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Samarin, prof.

