SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/19-01/02
Urbroj: 2147-20-01-19-8
Makarska, 04. listopada 2019. god.
Z A P I S N I K
DVADESETDRUGE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Datum i vrijeme: 03. listopad 2019. g. u 10,30 sati.
Mjesto: info kabinet br. 17
Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina, J. Kosović, M. Maslać i P. Talajić.
Odsutni: Ž. Matić (o) i M. Mustapić (o).
Ostali: M. Sumić, ravnatelj, Ivica Šimić Vrljičak, voditeljica smjene, Cmilja Pejić, pedagoginja i T. Doko,
tajnik.
Sastanak je otvorio i utvrdio postojanje kvoruma za rad Odbora predsjedavajući Mario Puharić.
Predložio je točke dnevnog reda kao što su predložene pozivom uz nadopunu točkom "informacija izbora
člana Školskog odbora iz reda roditelja" što su članovi Odbora jednoglasno prihvatili, te je utvrđen dnevni
red kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informacija o izboru člana Školskog odbora iz reda roditelja
Usvajanje zapisnika 21. sjednice
Potvrda suglasnosti za prekid radnog odnosa Sylve Gojak
Suglasnost ravnatelju za zapošljavnje do natječaja
Natječaj za upis u obrazovanje odraslih u šk. god. 2019./20.
Izvještaj o radu škole za 2018./19. školsku godinu
Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2019./20.
Odluka o usvajanju školskog kurikuluma za šk. god. 2019./20.
Razno

AD1) Ravnatelj je izvjestio Školski odbor da je održana sjednica Vijeća roditelja na kojoj je izabran novi
član Školskog odbora kao predstavnik roditelja i to gospodin Petar Talajić predstavnik roditelja učenika
3.L razreda u Vijeću roditelja. Članovi Školskog odbora su primili tu informaciju i na taj način Školski
odbor je kompletiran.
AD2) Predsjedatelj je pozvao prisutne da iznesu primjedbe i eventualne ispravke na zapisnike 21
sjednice, kako nije bilo prijava stavio je na usvajanje zapisnike.
Zapisnik 21 sjednice je jednoglasno usvojen.
AD3) Nakon što su putem pisanog izjašnjavanja članovi Školskog odbora dali svoju suglasnost ravnatelju
za raskidanje radnog odnosa sa Sylvom Gojak, a radi objedinjavanja njenog radnog odnosa u Srednjoj
školi fra Andrija Kačić Miošić u Makarskoj, to isto su potvrdili i na ovoj sjednici.
AD4) Ravnatelj je obrazložio svoje zahtjeve za traženjem suglasnosti radi zasnivanja radnog odnosa sa
nastavnicima i pomoćnicima u nastavi radi organizacionih potreba. Školski odbor je dao suglasnost prema
zahtjevu ravantelja i to za:
1. Adrianu Tarčuki za 4 nastavna sata predmeta "politika i gospodarstvo"
2. Tinu Prerviz, na zamjenu za Valentinu Ivić (Čutek) koja je na bolovanju radi čuvanja trudnoće i
3. Anu Tamburović na mjesto pomoćnika u nastavi za učenike u trećem razredu
4. Robert Jozipović, pomoćnik u nastavi za učenika u trećem razredu
5. Andrea Filipič, pomoćnik u nastavi za učenika u prvom razredu
6. Anu Komadinu, pomoćnik u nastavi za prvi razred..

AD5) Natječaj za upis u postupak obrazovanja odraslih obrazložila je voditeljica Ivica Šimić Vrljičak, a
kako nije bilo prijava za raspravu predsjedatelj je pozvao članove Odbora da prihvate predloženi natječaj.
Članovi Odbora su jednoglasno prihvatili Natječaj za upis odraslih u školskoj 2019./20. godini.
AD6) O Izvještaju o radu u protekloj škloskoj godini Odbor su izvjestili ravnatelj i pedagoginja.
Ravantelje je govorio o organizacijskim problemima u radu škole dok je pedagoginja akcenat stavlia na
rezultate učenika u nastavi, vannastavnim i vanškolskim aktivnostima. Nakon kraće rasprave u kojoj je
Petar Talajić istakao pozitivnu atmosferu koja vlada u Srednjoj strukovnoj školi predsjedatelj je pozvao
članove Odbora na usvajanje Izvješća o radu škole u 2018./19. školskoj godini, što je i učinjeno
jednoglasno.
AD7) Predsjedatelj je stavio na raspravu prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole u šk. 2019./20.
godini a isti je kratko obrazložio ravnatelj. Obzirom da članovi Odbora nisu imali primjedbi na predloženi
GPP te je isti stavljen na usvajanje. Članovi odbora su jednoglasno usvojili predloženi Godišnji plan i
program rada škole u školskoj 2019./20. godini.
AD8) Prijdlog školskog kurikuluma obrazložili su ravnatelj i pedagoginja istaknuvši da je škola planirala
niz dodatnih, dopunskih i vannastavnih aktivnosti koje će doprinijeti boljem uspjehu naših učenika kako
unutar škole tako i na vanškolskom planu. Članovi Odbora su pohvalili dosadašnje uspjehe naših učenika
na raznim natjecanjima kao i nastupe kroz razne programe vanškole.
Školski kurikulum je jednoglasno usvojen.
AD9). Kako nije bilo prijedloga za raspravu pod točkom 9. predsjedatelj je u 11,45 sati zaključio
sastanak.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

