
 

 

 

Podružnica HUŠK-a osnovnih škola  

Grada Zagreba i Zagrebačke županije  

 

 

ZAPISNIK  

s 2. sjednice Upravnoga odbora Podružnice 

 

održane 12. veljače  2013. godine u 17 sati u OŠ Davorina Trstenjaka u 

Zagrebu  

Nazočni:  Goranka Braim Vlahović, Iva Šišak i Bojana Beata Doko  

 

DNEVNI RED:  

1. Usvajanje Zapisnika  1. sjednice upravnih odbora podružnica HUŠK-a 

osnovnih i srednjih škola  

2. Usvajanje Izvješća o radu Podružnice HUŠK-a osnovnih škola (7. 11. 

2012. – 31. 12. 2012.)  

3. Usvajanje prijedloga Plana i programa Podružnice HUŠK-a osnovnih 

škola  

4. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o radu Podružnice  

5. Rasprava o Poslovniku rada Skupštine  

6. Nagrada Višnja Šeta – način predlaganja kandidata  

7. Izvješća o članstvu  

8. Organizacija skupština i ostalih zbivanja podružnica  

9. Razno  

 



 

 

 

 

1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Upravnih odbora Podružnica HUŠK-a 

osnovnih i srednjih škola  

Zapisnik 1. sjednice Upravnih odbora Podružnica HUŠK-a osnovnih i srednjih 

škola jednoglasno je usvojen, bez primjedbi.  

 

2. Usvajanje Izvješća o radu Podružnice HUŠK-a osnovnih škola Grada 

Zagreba i Zagrebačke županije (7. 11 .2012. – 31. 12. 2012.)  

Usvajanje Izvješća jednoglasno je usvojeno, a podnijela ga je Bojana Beata 

Doko, predsjednica Podružnice HUŠK-a osnovnih škola. Izvješće je priloženo 

ovome zapisniku.  

 

3. Usvajanje prijedloga Plana i programa Podružnice HUŠK-a osnovnih škola 

Grada Zagreba i Zagrebačke županije  

Prijedlog Plana i programa usvojen je, a bit će predstavljen članovima 

Podružnice kako bi se usvojio na Skupštini Podružnice HUŠK-a osnovnih škola 

Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Skupština Podružnice HUŠK-a osnovnih 

škola predviđena je za ožujak 2013. godine. Iznesen je i prijedlog koji se tiče 

vremenskog roka za predaju narednih planova i programa do 31. siječnja 

tekuće godine.  

 

4. Rasprava o prijedlogu Pravilnika o radu Podružnice  

Usvojene su primjedbe koje su postojale vezano za prijedlog Pravilnika o radu 

Podružnice.  

 

5. Rasprava o Poslovniku rada Skupštine  

Usvojene su primjedbe koje su postojale vezano za Poslovnik rada skupštine.  

 



 

 

6. Nagrada Višnja Šeta  –  način predlaganja kandidata  

Utvrđeno je kako kriteriji za nagrađivanje nisu dovoljno precizirani (postignuća, 

radni staž, samostalni rad …). Kriteriji za nagrađivanje nisu se prošlih godina 

poštivali, nagradu može primiti samo član HUŠK-a. 

Predlažu se promjene: precizno određivanje uvjeta za predložene članove, 

broj nagrada, kriteriji i sl. (prijedlog za raspravu na Skupštini).  

Zaključeno je da će se na Skupštini Podružnice HUŠK-a osnovnih škola pozvati 

članovi kako bi predložili kandidate za Nagradu 2013. godine.  

 

7. Izvješća o članstvu  

Izvješće o članstvu Podružnice HUŠK-a osnovnih škola iznijela je Iva Šišak, 

tajnica Podružnice i zaključila kako se broj članova neznatno povećao, 

usporedivši protekle godine. U 2012. godini broj članova povećao se za 5 u 

odnosu na protekle godine.  

Uplaćeno je 26 članarina, a na popisu Podružnice je 40 članova.  

 

8. Organizacija skupština i ostalih zbivanja podružnica  

Predloženo je da se organizira Skupština do 14. ožujka 2013. u OŠ Davorina 

Trstenjaka. 

 

9. Razno  

Rasprava o pridobivanju novih članova, o sređivanju podataka o knjižnicama 

osnovnih škola Grada Zagreba i Zagrebačke županije. 

 

Sjednica je završila oko 19 sati.  

 

                             

Zagreb, 12. veljače 2013. godine 


