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Z  A  P  I  S  N  I  K 

SEDAMNAESTE  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

Datum i vrijeme: 29 siječnja 2019. g. u 11,30 sati. 

Mjesto: kabinet informatike (17). 

Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Radmila Luketina, Josip Kosović, Mate Maslać, Martina Mustapić i 

Željko Matić. 

Odsutni: Angela Jović (o). 

Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj i Tomo Doko, tajnik.  

 

 

Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Mario Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio 

slijedeći  

dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika 15. i 16. sjednice 

2. Usvajanje prijedloga Statuta 

3. Razno 

 

Predloženi dnevni red su članovi Odbora jednoglasno usvojili. 

 

Ad1)  Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s petnaeste sjednice, a 

kako se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio 

zapisnik. 

Potom je predsjedatelj pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika šesnaeste sjednice, a 

kako nije bilo primjedbi i ispravka stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio 

zapisnik šesnaeste sjednice. 

 

AD2) Ravnatelj je uvodno informirao članove Odbora o razlozima donošenja novog statuta uz kratko 

obrazloženje bitnih izmjena u prijedlogu. Ravnatelj je i obrazložio svoj prijedlog o nadopuni 

problematike organizacije polaganja popravnih, razlikovnih i dopunskih ispita. 

Potom je tajnik iznio izmjene i dopune u Zakonu koje su uvjetovale izradu novog statuta, nakon čega je 

predsjedatelj pozvao prisutne na raspravu. 

U kratkoj općenitoj raspravi, u kojoj je glavni naglasak stavljen na problem dopunskog rada nastavnika u 

tzv. dodatnoj nastavi  a nakon završetka nastavne godine a za učenike koji imaju najviše dvije negativne 

zaključne ocijene. U raspravi su sudjelovali: R. Luketina, M. Sumić, M. Puharić, Ž. Matić, T. Doko. 

Nakon rasprave predsjedavajući je pozvao prisutne članove Odbora da se izjasne o cjelovitom prijedlogu 

statuta uključujući i prijedlog ravnatelja.  

Školski odbor je jednoglasno usvojio prijedlog teksta statuta kojega treba uputiti na suglasnost 

osnivaču. 

 

AD4) Pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu. 

 

 

Sastanka je završen  u 12,10 sati. 

 

Zapisnik sastavio:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                Mario Puharić 


