SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
M A K A R S K A
ŠKOLSKI ODBOR
Klasa: 003-06/18-01/02
Urbroj: 2147-20-01-18-1
Makarska, 24. siječnja 2018. god.

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

Datum i vrijeme: 24. siječnja 2018. g. u 13,00 sati
Mjesto: učionica br. 47
Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Matea Maslać, Angela Jović i Radmila Luketina.
Odsutni: Martina Mustapić, Joško Kosović i Željko Matić
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.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 6. sjednice
Uvođenje video nadzora u školu
Usvajanje Izmjene i dopune Stauta
Razno

Predloženi dnevni red je bez primjedbi i nadopuna jednoglasno usvojen.
Ad1) Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s šeste sjednice, a kako
se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik.
Ad2) Predsjednik ŠO je otvorio drugu točku i dao riječ ravnatelju koji je kratko informirao Odbor o
projektu video nadzora i potrebi donošenja Pravilnika o korištenju video nadzora. Nakon ravnatelja tajnik
škole je kratko iznio zakonsku regulativu koja pokriva ovaj problem.
Potom su u diskusiji sudjelovali ostali članovi Odbora, A. Jović, M. Maslać, R. Luketina i M. Puharić,
gdje su iznosili svoje stavove ili primjere drugih s video nadzorom.
Nije bilo konkretnih primjedbi na predloženi Pravilnik te je predsjednik stavio Pravilnik o korištenju
video nadzora na usvajanje. Predloženi Pravilnik je jednoglasno usvojen.
AD3) Pod trećom točkom razmatran je prijedlog Izmjena i dopuna Statuta koje je obrazložio ravnatelj.
Kako nije bilo prijava za raspravu predsjednik je stavio prijedlog Izmjena i dopuna Statuta na usvajanje
što je jednoglasno i učinjeno.
AD$) Kako nije bilo prijedloga za raspravu pod točkom razno, predsjednik je završio sedmu sjednicu
Školskog odbora.

Sastanka je završen u 13, 30 sati.

Zapisnik sastavio:
Tomo Doko

Predsjednik Školskog odbora:
Mario Puharić

