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Z  A  P  I  S  N  I  K 

TREĆE  SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

 

Datum i vrijeme: 28. rujna 2017. g. u 10,30 sati 

Mjesto: učionica br. 43 

Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Željko Matić, Angela Jović i Radmila Luketina.  

Odsutna: Matea Maslać, Martina Mustapić i Joško Kosović. 

Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj, Ivica Šimić Vrljičak, voditeljica smjne i Tomo Doko, tajnik.  

 

Sastanak je otvorio predsjednik Školskog odbora Puharić i nakon utvrđivanja kvoruma predložio slijedeći  

dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s druge sjednice  

2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2017./18.  

3. Usvajanje školskog kurikuluma za školsku 2017./18. godinu 

4. Razno 

 

 

Ad1)  Predsjedatelj je pozvao članove Odbora da se izjasne po pitanju zapisnika s druge sjednice, a kako 

se nitko nije javio za riječ stavio je zapisnik na usvajanje. Školski odbor je jednoglasno usvojio zapisnik. 

Ad2) O GPP za 2017.18. je uvodno izlaganje podnio ravnatelj Sumić, nakon čega je predsjedatelj pozvao 

prisutne na raspravu. Kako su nastavnici bili uključeni u raspravu o GPP-u na Nastavničkom vijeću, a 

gospođa Jović na Vijeću roditelja nije bilo prijava za diskusiju. Predsjedatelj je stavio GPP na usvajanje, 

što je učinjeno jednoglasno. 

Ad3) Školski kurikulum za 2017./18. je članovima ŠO predstavila Cmila Pejić, pedagoginja. Iznijevši 

aktivnosti koje su planirane kurikulumom ,detaljno je iznijela sve planirano tijekom tekuće školske 

godine. Kako nije bilo prijava za diskusiju predsjedatelj je stavio školski kurikulum na usvajanje što je 

jednoglasno i učinjeno. 

Ad4) Pod točkom razno Ivica Šimić Vrljičak, koja obavlja i poslove obrazovanja odraslih je predstavila 

natječaj za upis polaznika u obrazovanje odraslih, a Školski odbor je jednoglasno usvojio predloženi 

natječaj. 

 Kako nije bilo više prijedloga za raspravu predsjedatelj je sjednicu zaključio. 

 

Sastanka je završen  u 10,45 sati. 

 

 

 

Zapisnik sastavio:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Tomo Doko              Mario Puharić 


