
 
 
 
 
 
 

 
        

KLASA: 003-06/17-01/01 
URBROJ: 2103-64-01-17- 36 
 
Bjelovar,   28. rujna  2017. godine 
 

ZAPISNIK 
sa 2. sjednice Školskog odbora  

 
Mjesto održavanja: ured ravnatelja 
Početak sjednice: 15,15  sati 
Prisutni: Smiljka Bujić, Alica Bačeković Pavelić, Marko Dragičević, Ana Obračević 
Odsutni: Članovi Školskog odbora koje imenuje osnivatelj 
Ostali prisutni: Nada Antonić 
Zapisničar: Ivanka Cesar 
 
 Predsjednik pozdravlja sve prisutne i predlaže sljedeći dnevni red: 
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Školskog odbora 
2. Donošenje Školskog kurikulum i Godišnjeg plana i programa rada Škole 
3. Polugodišnje izvješće o prihodima i rashodima Škole 
4. Izvješće o uspjehu i radu Škole 
5. Izleti, ekskurzije i druge odgojno obrazovne aktivnosti izvan škole - izvješće 
6. Razno 

 
  

Ad 1. 
 

 Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika s  prve sjednice Školskog odbora. 
Pitanje i prijedloga nije bilo te je Zapisnik s  prve sjednice jednoglasno usvojen. 
 
 

Ad  2. 
 
              Ravnatelj Škole Vojislav Kranželić, upoznaje članove Školskog odbora sa Školskim kurikulumom i 
Godišnjim planom i programom rada Škole. 
Napominje da se na prijedlog Nastavničkog vijeća u Školskom kurikulumu dodaju   nositelji projekta „Europskog 
tjedna strukovnog obrazovanje“, uz navedene nastavnike dodati i prof. enleskog jezika i sve članove stručnog 
skupa predavača gospodarske grupe predmeta.    
 
             ZAKLJUČAK: Školski odbor je jednoglasno usvojio Školski kurikulum  i Godišnji plan i program rada 
Škole. 
 

Ad 3. 
 
              Nada Antonić, voditeljica računovodstva upoznaje članove Školskog odbora s polugodišnjim izvješćem o 
prihodima i rashodima škole. Nakon detaljnog izvješća Školski odbor nije imao pitanja i prijedloga. 
 
              ZAKLJUČAK: Školski odbor je jednoglasno usvojio Polugodišnje izvješće o prihodima i rashodima Škole 
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Ad   4. 
 
                 Ravnatelj Škole Vojislav Kranželić, upoznaje članove Školskog odbora s Izvješćem o uspjehu i radu 
Škole. 
            
           ZAKLJUČAK: Školski odbor  je jednoglasno usvojio Izvješće o uspjehu i radu Škole. 

 
 

Ad 5. 
     
                 Ravnatelj Škole Vojislav Kranželić ističe da su izleti, ekskurije i druge odgojno obrazovne aktivnosti 
izvan škole u potpunosti realizirane. 
 
                ZAKLJUČAK: Školski odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o izletima, ekskurzijama i i drugim odgojno 
obrazovnim aktivnostima izvan škole.  
 

Ad. 6. 
 

               Ravnatelj Škole predlaže članovima Školskog odbora da se raspiše natječaj za obrazovanje odraslih. 
 
               ZAKLJUČAK. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost da se raspiše natječaj za obrazovanje 
odraslih. 

 
 
 

 
  Predsjednik je zahvalio prisutnima na dolasku. 
 
 
Sjednica je završila u  15,45  sati. 
                                                                                  
  ___________________________________                   _________________________________________ 
              Zapisničar: Ivanka Cesar                                        Predsjednik Školskog odbora Marko Dragičević, prof. 


