PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGO GERVAIS" BREŠCA

ZAKLJUČCI SA SASTANKA ŠKOLSKOG
ODBORA
Sazivač:

Tatjana Zbašnik

Naziv sastanka: 26. sjednica Školskog odbora
1.

Mjesto:

Brešca

Početak:

18,00

Dan i
datum:

četvrtak, 03. 10. 2019.

Završetak:

20,00

2. Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika prethodne sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole
za šk. 2019./20. god.
3. Donošenje Školskog kurikuluma za
šk. 2019./20. god.

4. Donošenje Kućnog reda
5. Razmatranje inicijative ravnateljice za rješavanje
prostornih uvjeta u matičnoj školi
6. Odluka o cijeni produženog boravka šk.g. 2019./20.
7. Odluka o cijeni školske marende šk.g. 2019./20.
8. Razno

Zaključak ad.1.
Školski odbor usvaja Zapisnik prethodne sjednice Školskog odbora.
Zaključak ad. 2.
Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća donosi Godišnji plan i program rada škole
u šk. 2019./2020. godini. Obveza škole je objaviti ga na svom webu i dostaviti MZO.
Zaključak ad.3.
Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća donosi Školski kurikulum za šk.
2019./2020. godinu. Obveza škole je objaviti ga na svom webu i dostaviti MZO.
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Zaključak ad. 4.
Školski odbor nakon provedene rasprave na Učiteljskom vijeću, Vijeću učenika i Vijeću
roditelja a na prijedlog ravnateljice donosi Kućni red OŠ „Drago Gervais“ Brešca.
Obveza škole je objaviti ga na svom webu i oglasnoj ploči.

Zaključak ad. 5.
Školski odbor suglasan je s prijedlogom ravnateljice da se sazove zajednički sastanak
s predstavnicima osnivača i Općine Matulji radi dogovora o potrebnim aktivnostima u
svrhu rješavanja prostornih uvjeta u matičnoj školi.

Zaključak ad. 6.
- Školski odbor donosi odluku o cijeni produženog boravka šk. 2019./20. god.: za prvo i
drugo obrazovno razdoblje 400,00 kuna fiksni dio i 20,00 kuna po danu za ručak
(odluka u privitku).

Zaključak ad. 7.
Školski odbor donosi odluku o cijeni školske marende za šk. 2019./20.god.: za prvo i
drugo obrazovno razdoblje 7,00 kuna po danu (odluka u privitku).
Ad. 8. Razno
Nije bilo drugih primjedbi ni prijedloga.
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