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Datum i vrijeme: 29. rujna 2020. g.  u 13,00 sati. 

Mjesto: škola, kab. informatike (uč. 17)  

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

Nisu se odazvali: M. Mustapić Glibota (o) i Ž. Matić (o). 

Ostali prisutni: M. Sumić, ravnatelj, Cmilja Pejić, pedagogica i T. Doko, tajnik. 

 

 

Sjednicu je po utvrđivanju kvoruma otvorio predsjednik Školskog odbora. Potom je prdložio dostavljeni 

dnevni red koji je od strane članova i prihvaćen. 

 

Dnevni red je: 

 

1. Usvajanje zapisnika 32 sjednice 

2. Izvješće o radu škole u školskoj 2019./20. godini 

3. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole u 2020./21. školskoj godini 

4. Usvajanje Kurikuluma za školsku 2020./21. godinu 

5. Natječaj za upis u postupak obrazovanja odraslih 

6. Zahtjev ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa 

7. Razno 

 

 

 

AD1) Na poziv predsjedatelja da članovi Odbora iznesu ispravke ili dodatke zapisniku 32 sjednice nije 

bilo prijava te je iste stavio na usvajanje. 

Jednoglasno su usvojene zapisnik 32 sjednice. 

 

AD2) Uvodno izlaganje o Izvješću o radu škole u školskoj 2019./20. godini dao je ravnatelj, a o 

ostavrivanju kurikuluma Odbor je izvjestila Cmilja Pejić, pedagogica škole. Pedagogica je istakla 

problem realiozacije vanučioničkih sadržaja nakon što je proglašena epidemija Covida-19. Uz to je istakla 

i kakve su rezultate učenja pokazali učenici. Kako je Izvješće bilo dostavljeno članovima Odboar nije bilo 

dodatnih upita i rasprave te je predsjedatelj isto primljeno na znanje. 

 

AD3) Godišnji plan i program rada škole u školskoj 2020./21. godini je izkložio ravnatelj uz pojašnjenje 

bitnih odrednica. Posemno je istakoa problem organiziranja nastave u situaciji prisutnosti epidemioloških 

mjera vezanih za Covid-19. Uz to je informirao članove Odbora o odluci Ministarstva da se ove godine 

školski praznici organiziraju jedinstveno za cijelu državu i s izmjenjenim načinom.  

Nakon izlaganja ravnatelja predsjedatelj je pozvao članove na raspravu a kako nije bilo prijava stavio je 

GPP na usvajanje. 

Godišnj plan i program rada škole je jednoglasno usvojen. 

 



AD4) Školski kurikulum za školsku 2020./21. godinu je obrazložila pedagogica škoel Cmilja Pejić. 

Istakla je problem s planiranjem i realizacijom vanučioničkih sadržaja u uvjetima Covida-19, tako da su 

palnirani sadržaji kao da se školska godina odvija normalno.  

Nakon izlaganja pedagogice predsjedatelj je pozvao članove Odbora na raspravu a kako nije bilo prijava 

za diskusiju stavio je školski kurikulum na usvajanje. 

Školski kurikulum je jednoglasno usvojen. 

 

AD5) Zahtje ravnatelja za zasnivanje radnog odnosa je obrazložio sam ravnatelj i zatražio suglasnsot za 

slijede zapošljavanje: 

- na radno mjesto nastavnika njemačkog jezika za 17 nastavnih sati do povratka Jasne Batinić Šalinović s 

bolovanja - Anđa Renić, prof. njemačkog jezika. 

 

Kako nije bilo prijava za diskusiju predsjedatelj je stavio na usvajanje zahtjeva ravnatelja o čemu je 

uslijedilo izjašnjavanje suglasnost je data jednoglasno.  

 

Ad6). Pod točkom razno član Školskog odbora iz reda roditelja gospodin Petar Talajić iznio je kako su 

tekli dosadašnji razgovori sa predstavnicima F-toursa vezano za povrat uplaćenog novca za ekskurziju 

koja nije realizirana. 

Kako nije bilo više prijava za raspravu pod točkom razno sastanak je okončan. 

 

 

 

 

Zapisnik sastavio:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Tomo Doko                Mario Puharić 


