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ZAPISNIK 

 

5. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – 2020./21. 

 

DATUM: 30. kolovoza 2021. god. 

 

SAT: 8,00 h u zbornici škole 

 

Sjednici Školskog odbora prisustvuju ravnateljica škole i tajnik. 

 

Sjednicu Školskog odbora otvorila je predsjedateljica i nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočan potreban broj članova 

Školskog odbora za valjano odlučivanje predložila je sljedeći: 

 

DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Školskog odbora održane dana 1.7.2021. 

2. Verificiranje mandata članova Školskog odbora imenovanih od strane osnivača 

3. Usvajanje Izvješća o radu ŠSD-a OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac za školsku godinu 2020./2021., te imenovanje 

voditelja ŠSD-a za školsku godinu 2021./2022. 

4. Izvješće ravnateljice o realizaciji GPP i Školskog kurikuluma za 2020./2021. školsku godinu. 

5. Usvajanje Financijskog polugodišnjeg izvještaja za razdoblje siječanj-lipanj 2021. i Polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021. 

6. Davanje prethodnih suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa 

7. Odluka o odobravanju otpisa knjižnične građe 

8. Organizacija nastave od početka nastavne godine 2021./2022. 

9. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad 1.   

Jednoglasno je donesena odluka:  

„Usvaja se zapisnik sa četvrte sjednice Školskog odbora u šk. god. 2020./2021.“  

(Klasa:003-06/21-01/7; Urbroj:2134/01-14-08-21-3) 

 

Ad 2. 

Predsjednica Školskog odbora izvršila je verifikaciju mandata nazočnih članova imenovanih ispred Splitsko-dalmatinske 

županije kao osnivača. 

 

Ad 3. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Usvaja se Izvješće o radu ŠŠD kneza Mislava za 2020./21. godinu i imenovanje Siniše 

Čeke voditeljem za školsku godinu 2021./22.”  

(Klasa:003-06/21-01/7; Urbroj:2134/01-14-08-21-4) 

 

Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Usvaja se Izvješće o realizaciji GPP i Školskog kurikuluma za 2020./21. školsku 

godinu.”  

(Klasa:003-06/21-01/7; Urbroj:2134/01-14-08-21-5) 

 

Ad 5.  

Jednoglasno je donesena odluka: „Usvaja se  Financijski polugodišnji izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2021. i 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2021.“ 

(Klasa:003-06/21-01/7; Urbroj:2134/01-14-08-21-6) 
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Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Daje se prethodna suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa, odnosno 

sklapanje ugovora o radu sa predloženom učiteljicom radi dopune satnice do punog radnog vremena sukladno 

traženju.“  (Klasa:003-06/21-01/7; Urbroj:2134/01-14-08-21-7) 

 

Jednoglasno je donesena odluka: „Daje se prethodna suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnih odnosa sa 

predloženim pomoćnicima u nastavi.“  
(Klasa:003-06/21-01/7; Urbroj:2134/01-14-08-21-8) 

 

Ad 7. 

Školski odbor donosi odluku: „Daje se suglasnost ravnateljici za donošenje Odluke o otpisu knjižnične građe iz fonda 

školske knjižnice sukladno Zapisniku i Izvješću te prijedlogu Povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe.“  

(Klasa:003-06/21-01/7; Urbroj:2134/01-14-08-21-9) 

 

Ad 8. 

Obavijest o načinu organizacije nastave i prijevoza za učenike od početka nastavne godine 2021./22  

 

Sjednica je završena u 8,40 sati. 

 

Klasa: 003-06/21-01/7 

Urbroj: 2134/01-14-08-21-2 

Kaštel  Sućurac, 30.8.2021. godine 

 

 


