SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/19-01/02
Urbroj: 2147-20-01-19-9
Makarska, 11. studenoga 2019. god.

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

Datum i vrijeme: 07. studenoga 2019. g. u 16,30 sati.
Mjesto: info kabinet br. 17
Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina, J. Kosović, M. Mustapić, P. Talajić i Ž. Matić.
Odsutni: M. Msalać (o).
Ostali: M. Sumić, ravnatelj 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 što su članovi Odbora jednoglasno prihvatili, te je
utvrđen dnevni red kako slijedi:
1. Usvajanje zapisnika 22. sjednice
2. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu
3. Razno

AD1) Predsjedatelj je pozvao prisutne da iznesu primjedbe i eventualne ispravke na zapisnike 22
sjednice, kako nije bilo prijava stavio je na usvajanje zapisnike.
Zapisnik 22 sjednice je jednoglasno usvojen.
AD2) Nakon otvaranja druge točke dnevnog reda predsjedatelj je dao riječ tajniku škole koji je ukratko
obrazložio razloge donošenja Pravilnika o radu i bitne promjene u odnosu na dosadašnji Pravilnik. Potom
je ravnatelj iznio neke dvojbe oko problematike procedure zapošljavanja u školama i istakao da se prema
informacijama koje je dobio na savjetovanju ravnatelja srednjih škola radi na pojednostavljenju te
procedure.
Kako nije bilo prijava za raspravu predsjedatelj je stavio na usvajanje Pravilnik o radu što je jednoglasno
odlukom članova Školskog odbora i učinjeno.
AD3) Pod točkom razno je gospodin Petar Talajić otvorio pitanje posljedica štrajka koji traje u školama i
problem nadoknade nastave. Razvila se kratka diskusija, ali je po informaciji ravnatelja o tome prerano
zauzimati stajalište jer će prema novinskim napisima svaka škola prvenstveno to pokušati riješti unutra
svojih mogućnosti. U slučaju da štrajk potraje duže vremena moguće su i odluke za koje je nadležno
Ministarstvo a to podrazumijeva i skraćenje školskih praznika ili produljenje nastavne godine.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

