OSNOVNA ŠKOLA PETRA KRUŽIĆA KLIS
KLIS
KLASA: 003-06/19-01/08
URBROJ: 2180-12-05/1-19-3
Klis, 3. 10. 2019. godine
SKRAĆENI ZAPISNIK
s 30. sjednice Školskog odbora održane dana 3. 10. 2019. godine s početkom u 17:00 sati.
Predsjednica školskog odbora Vedrana Balić je utvrdila da sjednici prisustvuju sljedeći
članovi Školskog odbora: Gordana Čović, Perica Dabro, Vedrana Balić i Linda Milišić.
Na sjednici nisu prisutni: Tina Jurić (opravdano), Jerna Ćaleta (opravdano) i Ivica Zelić
(opravdano).
Bez prava odlučivanja sjednici prisustvuju: tajnik škole Joško Stričević i ravnatelj škole
Neven Tešija.
Predsjednica Školskog odbora Vedrana Balić utvrđuje da sjednici prisustvuje potreban broj
članova Školskog odbora te da Školski odbor (dalje u tekstu: ŠO) može odlučivati i
donositi pravovaljane odluke. Nakon pozdrava svim prisutnima predsjednica ŠO pročitala
je predloženi dnevni red te ga dala na glasanje:

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verifikacija zapisnika s 29. sjednice Školskog odbora.
Razmatranje Izvješća ravnatelja za školsku godinu 2018./2019.
Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020.
Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.
Donošenje Odluke o imenovanju voditelja školskog sportskog društva Petar Kružić za
školsku godinu 2019./2020.
Donošenje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i dokumentarnog gradiva u OŠ Petra
Kružića Klis.
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine (polugodišnji obračun).
Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama
poduzetim u cilju zaštite prava učenika Škole.
Razno.

Dnevni red je nakon provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. 1)
„Usvaja se zapisnik sa dvadeset i devete sjednice školskog odbora održane dana 16. 9.
2019. godine.“

Ad. 2)
„Školski odbor usvaja Izvješće ravnatelja za školsku godinu 2018./2019.“
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Ad. 3)
„Školski odbor donosi Školski kurikulum za školsku godinu
predloženom obliku.“

2019./2020.

u

Ad. 4)
„Školski odbor donosi Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. u
predloženom obliku.“

Ad. 5)
„Školski odbor imenuje Franu Perkovića, učitelja TZK za voditelja Školskog sportskog
društva Petar Kružić za školsku godinu 2019./2020.“

Ad. 6)
„Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, donosi Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i
dokumentarnog gradiva u predloženom obliku te se isti šalje Državnom arhivu u Splitu
radi dobivanja suglasnosti.“

Ad. 7)
„Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, usvaja Financijski izvještaj za razdoblje
siječanj-lipanj 2019. godine (polugodišnji obračun).“

Ad. 8)
„Školski odbor usvaja Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih
programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika Škole.“

Nakon osme (8) točke predsjednica školskog odbora zaključila je sjednicu. Sjednica je
završena u 19:15 sati.
Zapisnik završava s četvrtom (4) stranicom.

Zapisničar:
Joško Stričević, struč.spec.admin.publ., v. r.

Predsjednica školskog odbora:
mr. sc. Vedrana Balić, v . r.
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