PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA "DRAGO GERVAIS" BREŠCA

ZAKLJUČCI SA SASTANKA ŠKOLSKOG
ODBORA
Ime i prezime
Sazivač

Potpis

Tatjana Zbašnik

Naziv sastanka: 36. sjednica Školskog odbora
1.

2.

Mjesto:

Brešca

Početak:

18,30

Dan i
datum:

četvrtak, 07. 10. 2020.

Završetak:

21,00

Prisutni:
Alen Ružić, Andrej Štemberger, Smiljana Vranić,Tatjana Zbašnik,
ravnateljica Dijana Valentin, Rosanda Raspor, računovođa

3.

Odsutni:
Mirjana Černeka-Mikuličić, Ervin Stanić, Zdravka Kanić

4. Dnevni red:
Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika prethodne sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole
za šk. 2020./21. god.
3. Donošenje Školskog kurikuluma za
šk. 2020./21. god.

4. Donošenje Izmjena i dopuna Kućnog reda
5. Usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana
škole za 2020. godinu
6. Osiguranje učenika u šk. 2020./21. godini
7. Odluka o cijeni produženog boravka šk.g. 2020./21.
8. Odluka o cijeni školske marende šk.g. 2020./21.
9. Anonimna prijava Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje
PGŽ na rad ravnateljice
10. Informacije:
- vozni red za odlazak učenika kućama i organizacija nastave
- u susret maloj maturi – priprema i predstojeće aktivnost
- nadzor prosvjetne inspekcije 25.9.2020.
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Ad 1.
Školski odbor usvaja Zapisnik prethodne sjednice
Školskog odbora.
Ad 2.
Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća
donosi Godišnji plan i program rada škole u šk.
2020./2021. godini. Obveza škole je objaviti ga na
svom webu i dostaviti MZO.
Ad 3.
Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća
donosi Školski kurikulum za šk. 2020./2021.
godinu. Obveza škole je objaviti ga na svom webu
i dostaviti MZO.
Ad 4 .
Školski odbor, nakon provedene rasprave na
Učiteljskom vijeću, Vijeću učenika i
Vijeću
roditelja, a na prijedlog ravnateljice, donosi
Izmjene i dopune Kućnog reda OŠ „Drago
Gervais“ Brešca. Obveza škole je objaviti ga na
svom webu i oglasnoj ploči.
Ad 5.
Školski odbor donosi odluku o usvajanju
prijedloga II. Izmjena i dopuna Financijskog plana
škole za 2020. godinu

Ad 6.
Školski odbor daje pozitivno mišljenje na
sklapanje police osiguranja s osiguravateljskom
kućom Adriatic d.o.o..
Ad 7.
- Školski odbor donosi odluku o cijeni produženog
boravka šk. 2020./21. god.: za prvo i drugo
obrazovno razdoblje 300,00 kuna fiksni dio i
20,00 kuna po danu za ručak.
-
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Ad 8.
Školski odbor donosi odluku o cijeni školske
marende za šk. 2020./21.god. za prvo i drugo
obrazovno razdoblje 7,00 kuna po danu.
Ad 9.
Školski odbor upoznat je sa sadržajem anonimne
prijave na rad ravnateljice Upravnom odjelu za
odgoj i obrazovanje PGŽ, te očitovanjem
ravnateljice.

10. Informacije
Školski odbor upoznat je sa sljedećim sadržajima:
- vozni red za odlazak učenika kućama i organizacija nastave
- u susret maloj maturi – priprema i predstojeće aktivnost
- nadzor prosvjetne inspekcije 25.9.2020.
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