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Z  A  P  I  S  N  I  K 

DVADESETČETVRTE  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

Datum i vrijeme: 09. prosinca 2019. g. u 10,30 sati. 

Mjesto: info kabinet br. 17 

Prisutni članovi ŠO: M. Puharić, R. Luketina, J. Kosović, P. Talajić i Ž. Matić. 

Odsutni: M. Msalać (o) i M. Mustapić (o). 

Ostali: M. Sumić, ravnatelj, Ivica Šimić Vrljičak, voditeljica smjene 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 23. sjednice  

2. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i program arda za obrazovanje odraslih u šk. god. 2019./20. 

3. Zahtjev ravnatelja za prethodnom suglasnošću 

4. Razno 

 

 

AD1) Predsjedatelj je pozvao prisutne da iznesu primjedbe i eventualne ispravke na zapisnike 23 

sjednice, kako nije bilo prijava stavio je na usvajanje zapisnike. 

Zapisnik 23 sjednice je jednoglasno usvojen. 

 

AD2) Po drugoj točki dnevnog reda uvodno izlaganje je imala gospođa Ivica Šimić Vrljičak, u kojem je 

kratko informirala o situaciji u obrazovanju odraslih. Poseban akcenat je iznesen po pitanju mogućeg 

obrazovanja odraslih u suradnji sa gradskom agencijom MARA, o čemu je govorio i ravnatelj. Kako nije 

bilo prijava za raspravu predsjedatelj je stavio prijedlog Godišnjeg plana i programa rada za odrasle u šk. 

god. 2019./20. na usvajanje, kojeg su članovi Odbora i usvojili jednoglasno. 

 

AD3) Ravnatelj je kratko obrazložio svoje zahtjeve za azsnivanje radnog odnosa, nakn čega su članovi 

odbora iste i dali, i to za zasnivanje radnog odnosa sa: 

- Anđelom Bešlić, prof psihologije i sociologije i 

- Tinom Perviz, magistrom matematike i informatike. 

AD4) Pod točkom razno ravnatelj je informirao članove Odbora o situaciji s nadoknadom nastave nakon 

održanog štrajka. Željko Matić je iznio prijedlog da se nadokanada odradi kroz održavanje nastave 

subotom kada je nastava u jutarnjoj smjeni s čime se u načelu složio ravnatelj. 

Kako je pitanje održavanja nastave subotom ili tijekom škollksih praznika zadiranje u odredbe Godišnjeg 

plana i programa rada zaključeno je da ravnatelj sa suradnicima izradi prijedlog nadoknade i da se održi 

sastanak Vijeća roditelja i Školskog odbora i utvrdi konačni oblik nadoknade. 

 

Sastanka je zaključen u 10,55 sati. 

 

Zapisnik sastavio:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                Mario Puharić 


