PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGO GERVAIS" BREŠCA

ZAKLJUČCI SA SASTANKA ŠKOLSKOG
ODBORA
Naziv sastanka: 25. sjednica Školskog odbora
1.

Mjesto:

Brešca

Početak:

16,30

Dan i
datum:

04.07.2019.

Završetak:

18,00

2. Dnevni red:
1.
Usvajanje zapisnika 24. sjednice Školskog odboraAnaliza
realizacije Godišnjeg plana i programa rada i
Školskog kurikuluma za šk. 2018./19. godinu
2.
Izvješće o sigurnosnoj situaciji u školi
3.
Prostorni uvjeti rada u Matičnoj školi - izvješće
ravnateljice o sastancima s Mjesnim odborima Veli
Brgud i Pužev komun
4.
Suglasnost za izvođenje Škole u prirodi Stara Sušica
u rujnu 2019.
5.
Financijsko izvješće za prvih šest mjeseci u 2019. godini
6.
Usvajanje prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog
plana škole za 2019. godinu
Zaključak ad. 1.
Usvaja se Zapisnik 24. sjednice Školskog odbora.
Zaključak ad. 2.
Članovi Školskog odbora prihvatili su izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa
rada škole i Školskog kurikula u šk. 2018./2019. godini.

Zaključak ad. 3.
Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali pozitivno mišljenje na Izvješće o stanju
sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite
prava učenika za šk. 2018./19. god.
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Zaključak ad. 4.
U ovom trenutku, Školski odbor ne raspolaže informacijom o Odluci o broju učenika i
razrednih odjela za sljedeću školsku godinu koju donosi Ured državne uprave.
U svezi s izvješćem ravnateljice o prostornim uvjetima u Matičnoj školi, članovi
Školskog odbora zauzeli su stajalište da je na tragu promjena što predstoje, a u svezi s
kurikularnom reformom i Školom za život nužno osigurati primjerene prostorne uvjete.
To bi se postiglo dolaskom četiri učenika 1. razreda PO Veli Brgud u Matičnu školu.
Po zaprimanju Odluke o broju učenika i razrednih odjela za sljedeću školsku godinu,
Školski odbor zauzet će konačan stav.
Zaključak ad. 5.
Školski odbor donosi odluku o davanju suglasnosti za realizaciju Škole u prirodi 3. i 4.
razreda u rujnu 2019. godine.
Zaključak ad. 6.
Školski odbor donosi odluku o usvajanju financijskog izvješća za razdoblje 01. siječnja
– 30. lipnja 2019. godine.
Zaključak ad. 7.
Školski odbor donosi odluku o usvajanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog
plana škole za 2019. godinu.
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