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SKRAĆENI ZAPISNIK  50.  SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA OŠ ŠIJANA 

ODRŽANE 28.08.2020. GODINE 

 

Sjednicu  Školskog odbora sazvala je predsjednica. Na sjednici je usvojen dopunjeni 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 

2. Izvješće o radu na kraju školske godine 2019./2020. 

3. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju 

zaštite prava učenika  

4.          Izvješće o o učinjenom u smislu pripreme ustanove sukladno uputi za sprječavanje i suzbijanje      

             epidemije COVID-19. 

5. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno i nepuno radno  

            vrijeme sa pomoćnicima u nastavi (1 izvršitelj) 

6. Odluka o davanju suglasnosti na utvrđivanje cijene obroka u PB i cijeni školske marende u  

             šk.god. 2020./2021. 

7. Davanje prethodne suglasnosti na Privremene odluke o tjednom i godišnjm zaduženju učitelja  

             u šk.god. 2020./2021 

8. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta 

9. Odluka o donošenju Rebalansa Financijskog plana za 2020. godinu 

10. Odluka o otpisu potraživanja po osnovi školske marende 

11. Razno 

 

Sjednici prisustvuju svi članovi osim Antuna Platikosa koji je svoje odsustvo opravdao. Sjednici 

prisustvuje ravnateljica Škole, a na 9. i 10. točci pristutna je računovođa Solange Štajner. 

 

Točka 1. 

Jednoglasno se usvaja Zapisnik s prethodne sjednice.  

 

Točka 2. 

Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Izvješća ravnateljice o radu na kraju školske godine 

2019./2020. Izvješće ravnateljice prilaženo je Zapisniku. 

 

Točka 3. 

Jednoglasno se donosi Odluka o prihvaćanju Izvješća ravnateljice o sigurnosti u Školi za razdoblje od 

09.09.2019. do 31.08.2020. godine. Izvješće ravnateljice prilaže no je Zapisniku. 

 

Točka 4. 

Jednoglasno se prihvaća Izvješće o o učinjenom u smislu pripreme ustanove sukladno uputi za 

sprječavanje i suzbijanje  epidemije COVID-19. Izvješće je  prilaženo Zapisniku. 

 

Točka 5. 

Jednoglasno se donosi Odluka o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s  

pomoćnikom u nastavi Matijom Đurišićem.  

Točka 6. 

:Jednoglasno se donosi odluka:  

- utvrđuje se da će cijena koštanja obroka u produženom boravku matične škole koji uključuje 

zajutrak i ručak za školsku godinu 2020./21. iznositi 20,00 (dvadeset)  kuna po danu; 

- utvrđuje se da će cijena koštanja  školske marende u matičnoj školi za školsku godinu 

2019./20. iznositi 8,00 (osam) kuna po danu; 

- uvrđuje se da će cijena koštanja obroka u produženom boravku u Muntiću koji uključuje 

ručak, za školsku godinu 2019./20. iznositi 21,00 (dvadesetjednu) kunu po danu. 
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Točka 7. 

Jednoglasno se daje suglasnost na izdavanje predloženih privremenih odluka o tjednom zaduženju 

učitelja i stručnih suradnika. 

 

Točka 8 

Jednoglaso se donosi odluka "Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta Osnovne škole Šijana Pula". 

Prošišćeni tekst Statuta sastavni je dio zapisnika. 

 

Točka 9. 

Jednoglasno se donosi Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu. 

 

Točka 10. 

Jednoglasno se donosi odluka o otpisu potraživanja po osnovi dugovanja za školsku marendu u 

ukupnom iznosu od 10.379,00 kuna. 
 

Točka 11. 

Ravnateljica je dala prisustnima slijedeće informacije: grad Pula dao je suglasnost te će osigurati 

sredstva za izvođenje radova postavljanja ograde, čime bi u cjelosti ogradili prostor oko igrališta 

škole; grad Pula platio je radove na izmjeni regulacijskih ventila na radijatorima ćime će se postići 

značajna ušteda na grijanju; grad Pula pokrenuo je postupak javne nabave za ugradnju dijela prozora. 

Ravnateljica se zahvalila je na suradnji predsjednici Školskog odbora Riti Raspar koja prestaje biti 

član Školskog odbora zbog odlaska u mirovinu, kao i Anamariji Grgić, predstavnici Vijeća roditelja 

(predstavnih učenika osmih razreda koji završava školu).  

 

 

 

 

 

       Predsjednica.Školskog odbora 

       Rita Raspar, v.r. 

 

 

 

 

 


