
Zaključak Zapisnika sa 41. sjednice Školskog odbora OŠ Veruda održane u petak 

4.10.2019.  godine u 14:00 sati u prostorijama škole  

Nazočni: Roberto Škara,  D. Kocijančić, Tatjana Gergorić , Eduard Lorencin i ravnateljica Anita 

Mokorić Brščić 

Odsutni:  Branka Žutić, Dragomila Batelić i Sanja Subotić su se ispričale zbog nedolaska iz 

opravdanih razloga 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija prethodnog zapisnika 

2. Izvješće o radu škole za šk. god. 2018-19., Izvješće o radu Školske zadruge i Školskog sportskog 
društva 

3. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite 
prava učenika za period od 1.1.2019. do 31.8.2019. 

4. Usvajanje školskog kurikuluma za šk. god. 2019.-20. 

5. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada OŠ Veruda za šk. god. 2019.-20. 

6. Osiguranje učenika 

7. Odluka o sklapanju ugovora o zakupu školskog prostora prema natječaju 

8. Odabir kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto njegovatelja/ice 

9. Odabir kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto pomoćnika/ice u nastavi 

10. Razno 

 

Nakon pozdrava predsjednika ŠO Veruda, prof. Roberta Škare te utvrđivanja nazočnosti gore 

navedenih članova ŠO, predsjednik je pročitao dnevni red. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD. 1. Zapisnik sa prethodne  sjednice Školskog odbora usvojen/prihvaćen je u cijelosti bez 

rasprave. 

AD. 2. Ravnateljica je Školskom odboru pročitala Izvješća o radu škole, Školske zadruge i 

Školskog sportskog društva za proteklu šk. godinu 2018.-19. , analizu uspjeha na kraju školske 

godine te realiziranim poslovima u protekloj školskoj godini. Na izneseno nije bilo primjedbi. 

Izvješća su u prilogu zapisnika. 

AD. 3. Ravnateljica je pročitala Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa 

te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za period od 1.1.2019. do 31.8.2019. 

Izvješće je u prilogu zapisnika. Na njega nije bilo primjedbi. Nova školska godina započela je 

zaključavanjem školskog dvorišta nakon 20:00 sati, postavljanjem tabela zabranjeno voditi pse 

u dvorište, kao i zabrana parkiranja ispred ulaza u dvorište.  



AD.4. Školskom odboru je prezentiran Kurikulum za 2019.-20. sa svim planiranim aktivnostima, 

posjetama, dodatnim, dopunskim i izbornim aktivnostima, izvanučioničnim nastavama koje su 

razrednici prezentirali na roditeljskim sastancima te koje je Vijeće roditelja usvojilo.  

Između ostalog, ravnateljica je istaknula planirane izlete van Republike Hrvatske – terenska 

nastava u Hižu eksperimentov u Ljubljanu s učenicima 7. razreda te višednevna terenska 

nastava u Irsku za učenike izvannastavnih aktivnosti engleskog jezika u suradnji sa školom 

S.S. Kranjčević iz Zagreba.  

Školski je odbor dao suglasnost za realizaciju aktivnosti iz kurikuluma te je jednoglasno 

Kurikulum usvojen.  

AD.5. Ravnateljica je upoznala Školski odbor s prijedlogom Godišnjeg plana i programa škole 

za šk. godinu 2019.-20., planiranim kalendarom rada, stručnoj i nestručnoj zastupljenosti 

kadrova, pomoćnika i ostalih djelatnika te planiranim radovima u ovoj šk. godini, organizacijom 

rada škole i dr. U sklopu GpiP donose se i Odluke o tjednom i godišnjem zaduženju, kao i 

Odluke o imenovanju voditelja Školskog sportskog društva – Saša Breščić i voditelja Školske 

zadruge „Verudići“ – Ivan Iskra. Sanja Šuster zadužit će se sa 8 sati ukupnog tjednog radnog 

vremena dodatno zbog nastave informatike u 5b te razredništva u tom razredu, kao zamjena 

za Lauru Rosanda, temeljem preraspodjele zaduženja pa ravnateljica traži suglasnost da se s 

njom sklopi ugovor o radu do 10.7.2020.  

Školski odbor je jednoglasno usvojio Godišnji plan i program rada škole i prijedloge o 

zaduženjima i imenovanjima predloženih kandidata. 

AD. 6. Školski odbor je na temelju prijedloga Vijeća roditelja prihvatio i usvojio policu osiguranja 

za učenike osiguravajuće kuće Adriatic, koja će učenicima ponuditi uplatnice s različitim 

premijama i tumačenjem za roditelje kako bi roditelji sami odlučili žele li i koju premiju žele 

uplatiti. 

AD.7. Škola je raspisala natječaj o zakupu školskog prostora na koji su se javili dva ponuditelja. 

Povjerenstvo je temeljem pristiglih zamolbi predložilo ravnateljici odnosno Školskom odboru 

da se sklopi ugovor o zakupu s oba ponuditelja. Zapisnik Povjerenstva je u prilogu.  

Školski odbor je suglasan da se sa ova dva ponuditelja sklope Ugovori o zakupu na 

godinu dana.  

AD.8. Na natječaj za radno mjesto njegovatelja/ice javila se samo jedna kandidatkinja Suzana 

Vitoretto Vojak , medicinska sestra, koja zadovoljava uvjete natječaja,  s kojim je Povjerenstvo 

za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje održalo razgovor te predložilo 

ravnateljici sklapanje Ugovora o radu s njom. Kandidatkinja bi započela s radom 21.10.2019.  

Školski odbor je ravnateljici dao suglasnost za sklapanje Ugovora o radu s navedenom 

kandidatkinjom. 

AD. 9. Ravnateljica traži suglasnost za sklapanje Ugovora o radu s Melitom Pinudlić, za radno 

mjesto pomoćnika u nastavi za učenika 2. razreda I.P.  

Školski odbor je suglasan da se s predloženom kandidatkinjom sklopi Ugovor, budući 

da je već radila kao pomoćnik u našoj školi te da smo upoznati s njenim radom. 



AD. 10. Ravnateljica je upoznala Školski odbor s problemima koje imamo s tabletima, s novim 

načinom na koji se škola odlučila funkcionirati s tabletima – kupili smo mobilne stanice te 

želimo da se tabletima opreme učionice, a ne učenici, još uvijek nismo riješili sve udžbenike 

jer nisu došli svi naručeni udžbenici. Tražili smo da se odobri četvrta grupa produženog 

boravka , međutim osnivač nije prihvatio dodatnu grupu, tako da smo morali odbiti četvrtaše iz 

produženog boravka.  

 

Sjednica je završila u 15:00 sati. 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik: 

Tatjana Gergorić      Roberto Škara 


