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Z A P I S N I K
TRINAESTE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Datum i vrijeme: 05. listopada 2018. g. u 13,00 sati.
Mjesto: kabinet informatike (17).
Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Matea Maslać, Angela Jović, Radmila Luketina i Josip Kosović.
Odsutni: Željko Matić (o) i Martina Mutapić (o).
Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj, Cmilja pejić, pedagogica, Ivica Šimić Vrljičak, voditeljica
smjene i Tomo Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Mario Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio
slijedeći
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 12. sjednice
Izvješće o radu škole u školskoj 2017./18. godini
Usvajanje Godišnjeg plana i programa za 2018./19.
Usvajanje školskog kurikuluma za 2018./19.
Razno

Predloženi dnevni red je bez primjedbi i nadopuna jednoglasno usvojen.
Ad1) Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s dvanaeste sjednice, a
kako se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio
zapisnik.
Ad2) Izvješće o radu škole u školskoj 2017.718. godini je prezentirala Cmilja Pejić istaknuvši
zadovoljstvo što su učenici naše škole na raznim natjecanjima postigli zavidne uspjehe i što su na raznim
događanjima u Gradu pokazali lijepo lice škole.
Kako nije bilo prijava za raspravu predsjednik je stavio Izvješće na usvajanje što su članovi Odbora
jednoglasno i učinili.
AD3) Godišnji plan i program je obrazložio ravnatelj, kroz kratki presjek pregleda škole. U raspravi o
GPP-u s prijedlogom se javila pedagoginja, želeći da se u GPP-u predvidi i zapošljavanje stručnog
suradnika kroz mjeru zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Čemu se usprotivio tajnik. istaknuvši
da u školi za bilo koje radno mjesto nije uvjet položen stručni ispit i predloživši da Školski odbor donese
zaključak da ravnatelj zatraži redovnim putem odobrenje radnog mjesta potrebnog stručnog suradnika od
Ministarstva te da se isto popuni putem natječaja. Prijedlog tajnika članovi Odbora se jednoglasno
prihvatili.
Po zaključenju rasprave je predsjednik stavio GPP na usvajanje, što re jednoglasno i učinjeno.
AD4) Školski kurikulum za 2018./19. je predstavila s obrazloženjem pedagoginja, istaknuvši značaj
stvarne realizacije planiranih aktivnosti kako onih u školi tako i onih u vanučioničkoj nastavi. Nakon
izlaganja pedagoginje predsjednik je pozvao članove na raspravu o predloženom dokumentu, a kako nije
bilo prijava za raspravu stavio je prijedmlog školskog kurikuloma n ausvajanje. Isti je jednoglasno i
usvojen.
AD4) Pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu.
Sastanka je završen u 13,55 sati.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

