SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/20-06/02
Urbroj: 2147-20-06-20-1
Makarska, 07. siječnja 2020. god.
Z A P I S N I K
DVADESETPETE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
Datum i vrijeme: 31. prosinca 2019. g. u 10,00 sati.
Mjesto: prostor izdvojen iz škole (Peškera)
Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina, J. Kosović, P. Talajić i Ž. Matić.
Odsutni: M. Maslać (o) i M. Mustapić (o).
Ostali: M. Sumić, ravnatelj, Z. Bokšić, voditeljica računovodstva 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.
2.
3.
4.
5.

Usvajanje zapisnika 24. sjednice
Usvajanje finacijskog plana za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu
Zahtjev ravnatelja za prethodnom suglasnošću
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole
Razno

AD1) Predsjedatelj je pozvao prisutne da iznesu primjedbe i eventualne ispravke na zapisnike 24
sjednice, kako nije bilo prijava stavio je na usvajanje zapisnike.
Zapisnik 24 sjednice je jednoglasno usvojen.
AD2) Po drugoj točki dnevnog reda uvodno izlaganje je imala gospođa Zrinka Bokšić obrazloživši plan
finacija za 2020. godinu. Nakon gospođe Bokšić riječ je dobio ravnatelj koji je kratko informirao članove
Odbora o onome što se ostvarilo tijekom 2019. godine i što se nastavlja u 2020. godoini uz pomoć
Županije i Grada Makarska (uređenje prostorab za radionice elektrotehničara i strojara)
Kako nije bilo prijava za raspravu predsjedatelj je stavio prijedlog finacijskog plana za 2020. i projekcija
za 2021. i 2022. godinu na usvajanje, kojeg su članovi Odbora i usvojili jednoglasno.
AD3) Ravnatelj je kratko obrazložio svoje zahtjeve za zasnivanje radnog odnosa, nakn čega su članovi
odbora iste i dali, i to za zasnivanje radnog odnosa sa:
- Adrianom Tarčuki, dipl. ekonomistom na određeno do 31. kolovoza 2020. godine i
- Filipom Rafanelijem, dipl. socijalni radnik kao pomoćnik u nastavi do kraja nastavne godine 2019./20.
Ad4) Predsjedatelj je kratko informirao članove Odbora o potrebi raspisivanja natječaja za izbor i
imenovanje ravantelja s obzirom da je aktualni ravantelj izabran 02. travnja 2015. i da mu ističe
petogodišnji mandat. Članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli odluku o raspisivanju natječaja
koji je sastavni dio ovog zapisnika.
AD5) Kako nije bilo prijedloga pod točkom razno predsjedatelj je sastanka zaključio.č
Sastanka je zaključen u 10,45 sati.
Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

