SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/17-01/02
Urbroj: 2147-20-01-17-5
Makarska, 20. rujna 2017. god.

Z A P I S N I K
DRUGE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA

Datum i vrijeme: 20. rujna 2017. g. u 16,30 sati
Mjesto: učionica br. 43
Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Željko Matić, Matea Maslać, Martina Mustapić, Joško Kosović i
Radmila Luketina.
Odsutna: Angela Jović (o)
Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj i Tomo Doko, tajnik.
Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio slijedeći
dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prve sjednice
2. Zahtjev ravnatelja za suglasnost Odbora za zapošljavanje
3. Izvještaj o radu Škole u školskoj 2016./17. godini
4. Razno
Ad1) Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s prve sjednice, a kako se
nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik.
Ad2) Ravnatelj je izvijestio Odbor o potrebi zapošljavanja do 60 dana, odnosno do dobivanja suglasnosti
od Ministarstva i primanja nastavnika po raspisanom natječaju i zatražio prethodnu suglasnost za:
- nastavnice hrvatskog jezika za Nikolinu Alilović;
- nastavnice matematike za Nadu Zorkić;
- nastavnice njemačkog jezika za Mariju Ursić;
- nastavnice ekonomskih predmeta za Adrianu Tarčuki i
- nastavnice praktične nastave kuharstva sa slastičarstvom za Ivu Lučić.
Školski odbor je jednoglasno prihvatio prijedlog ravnatelja i dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
s navedenim kandidatima do 15, odnosno 60 dana.
Ad3) Ravnatelj je iznio kratki sažetak Izvješća o radu Škole u školskoj 2016./17. godini i upoznao
članove Školskog odbora s rezultatima učenika i problemima u radu. Školski odbor je primio na znanje
Izvješće.
Ad4) Ravnatelj je upoznao članove Odbora o obavezi sazivanja slijedeće sjednice do 30. rujna do kada se
moraju usvojiti Godišnji plan i program rada i Kurikulum Škole za školsku 2017./18. godinu.
Gospođica Martina Mustapić je iznijela sugestiju , odnosno prijedlog da se sjednice Školskog odbora
prema mogućnosti sazivaju u poslijepodnevnom vremenu radi onih članova koji uvijek rade prijepodne.
Sastanka je završen u 16,45 sati.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

