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SKRAĆENI ZAPISNIK  43. SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA OŠ ŠIJANA PULA 

ODRŢANE  10.01.2020. GODINE 

 

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

slijedeći dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Usklađivanje Odluke o tjednim i godišnjim zaduženjima učitelja i stručnih   suradnika 

a) donošenje Odluka 

b) promjena ugovora o radu sa Tamarom Franjević i Brankom Samardžija  

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

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

5. Odluka o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu 

6. Razno  

 

Sjednici prisustvuje pet članova. Izostanak su opravdali Mihaela Zubić i Anton Pletikos Sjednici 

prisustvuju ravnateljica škole Alma Tomljanović. 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice. 

 

Točka 2. 

 Usklađivanje Odluke o tjednim i godišnjim zaduţenjima učitelja i stručnih   suradnika 

 

a) Ravnateljica je predložila usklađenje Odluka o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih 

suradnika  a izmijenjenim Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih 

suradnika koji je objavljen u NN 102/19 . Jednoglasno se donosi odluka prema prijedlogu 

ravnateljice. 

Jednoglasno se donosi odluka prema prijedlogu ravnateljice. 

 

b) Jednoglasno se donosi odluka da se učiteljicam Branki Samardžija i Tamari Franjević 

izmijeniti  ugovor o radu, tj. poveća satnica na puno radno vrijeme zbog usklađenaj sa tjednim 

radnim obvezama. 

  

Točka 3. 

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 4. 

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

Jednoglasno se donosi odluka o izmjenama i dopunama Školskog kurikuluma prema prijedlogu 

ravanteljice.  

Točka 5. 

Donošenje Plana nabave za 2020. godinu 
Jednoglasno se donosi Odluka o donošenju Plana nabave za 2020. godinu. 

 

Točka 6. 

Razno 

Ravnateljica je obavijestila Škoslki odbor da su zaprimljeni tableti za učenika. 

 

 

                             Predsjednica Školskog odbora 

        Rita Raspar, v.r. 


