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SKRAĆENI ZAPISNIK  40. SJEDNICE 

 ŠKOLSKOG ODBORA OŠ ŠIJANA PULA 

ODRŢANE  13.12.2019. GODINE 

 

Sjednicu  Školskog odbora Osnovne škole Šijana Pula sazvala je predsjednica. Jednoglasno je 

usvojen slijedeći DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Izvješće o imenovanju ravnatelja 

3. Odluka o donošenju Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu 

4. Odluka o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu 

5. Izmjene i dopune Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020 

6. Nadoknada nastavnih dana vezano uz štrajk-prijedlog 

7. Izmjene i dopune Kalendara rada za šk.god.2019./20.-prijedlog 

8. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2019./2020. 

9. Aktivnosti za kraj 1. polugodišta 

10. Imenovanje Povjerenstva za redoviti otpis knjižnične građe 

11. Obavijest o odabiru agencija za provedbu izvanučiničke nastave učenika 4. i 8. razreda 

12. Razno  
Sjednici prisustvuje šest članova. Izostanak je opravdala Mihaela Zubić Sjednici prisustvuju 

ravnateljica škole Alma Tomljanović, i računovođa Solange Štajner (točke 3. i 4). 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Točka 2. 

Izvješće o imenovanju ravnatelja 

Tajnica Škole obavijestila je prisutne da je sukladno zakonskoj proceduri odluka Školskog  odbora o 

imenovanju Alme Tomljanović za ravnateljicu škole u razdoblju od 14.12.2019. do 13.12.2024 

godine, KLASA: 003-06/19/01/01, URBROJ: 2168/01-55-55-19-67 od 18.11.2019. godine, stupila je 

na snagu, te da je predsjednica Školskog odbora zaključila ugovor o radu sa Almom Tomljanović na 

slijedeće petogodišnje razdoblje. 

 

Točka 3. 

Donošenje Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu 

Jednoglasnoje usvojena Odluka o donošenju Rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu. 

 

Točka 4. 

Donošenje Financijskog plana za 2020. godinu 
Jednoglasno se usvaja Odluka o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu. 

 

Točka 5. 

Izmjene i dopune Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. 

Jednoglasno se donosi odluka o izmjenama i dopunama Školskog kurikuluma prema 

prijedlogu ravanteljice.  

Točka 6. 

Nadoknada nastavnih dana vezano uz štrajk-prijedlog 

u štrajku, a sve prema uputama i smjernicama o nakoknadi koje je dalo Ministarstvo 

obrazovanja. Predložila je nadoknadu dana kako slijedi: 
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Jednoglasno se donosi odluka o usvjajanju prijedloga nadoknade nastavih dana prema 

prijedlogu ravnateljice. "Prvi dio zimskih praznika trajat će od 24. prosinca 2019. do 6. 

siječnja 2020. (nadoknađuje se 23. prosinca 2019.); drugi dio zimskih praznika  u veljači – 

neće se održati  (nadoknađuje se 24. - 28. 02.2020); Proljetni praznici trajat će od 10. do 13. 

travnja 2020. (nadoknađuje se 9.travnja 2020.)." 

 

Točka 7. 

Izmjene i dopune Kalendara rada za šk.god.2019./20.-prijedlog 

Izmjena Kalendara rada za šk.god. 2019./20. donijeti će se nakon odluke Ministarstva o 

kalendaru školske godine.   

 

Točka 8. 

Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2019./2020. 

Jednoglasno se donosi odluka o Izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa za 

školsku godinu 2019./2020. prema prijedlogu ravnateljice. 
 

Točka 9. 

Aktivnosti za kraj prvog polugodišta 

Ravnateljica je rekla da je ovo polugodište bilo specifično zbog štrajka, obavjestila je 

nazočne o imenovanju povjerenstvo za županijsko natjecanje iz tehničke kulture. 
 

Točka 10. 

Imenovanje Povjerenstva za redoviti otpis knjiţnične građe 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku: 

Za članove Povjerenstva imenuju se: Iva Petrović Poljak, Branka Kontošić, Jelena Krasniqi i 

Dijana Vlaisavljević. Zadaće Povjerenstva za provođenje otpisa su: izdvajanje za otpis 

dotrajale, zastarjele građe i uništene građe, izrada popisa otpisane građe prama zadanim 

kriterijima, utvrđivanje stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti i 

usklađivanje financijske vrijednosti s knjigovodstvom. Po obavljenom postupku, Povjerenstvo 

će dostaviti zapisnik o provedenom otpisu s popisima građe predložene za otpis i prijedlog o 

načinu postupanja s otpisanom građom ravnateljici i Školskom odboru na odobrenje. 

 
Točka 11. 

Odabir agencija za provedbu Škole u prirodi i izvanučioničke nastave 

 

Ravnateljica je izvjestila nazočne o provedbi javnog poziva za organizaciju Škole u prirodi učenika  4. 

razreda koja bi se trebala održati od 27. do 29.05.2020. godine na Plitvičkim jezerima i Dalmaciji 

većinom glasova povjerenstva odabrna ponuda BRIONI d.o.o. iz Pule, a za organizaciju 

izvanučioničke nastave učenika 8. razreda koja bi se trebala održati od 06. do 08. travnja 2020. godine 

sa putovanjem u srednu  Dalmaciju povjerenstvo većinom glasova odabralo ponudu Zeatuorus d.o.o.  

 

Točka 12. 

Razno 

Temeljem natječaja za zakup dvorane ugovor potpisan sa Penta d.o.o. i Deanom Verbancem. 

Pri kraju je energetska obnova zgrade PO Valtura; u tijeku natječaj za učiteljicu matematike i 

engleskog jezika. 

 

 

 

 

                                Predsjednica Školskog odbora 

           Rita Raspar, v.r. 


