
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola Jelenje-Dražice, 51218 Dražice, Školska 53 

 

ODLUKE SA SASTANKA ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

LUKA ZAHARIJA,  
predsjednik Školskog odbora 

 

 

Naziv sastanka: ODLUKE S 15. E- SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA 

 

1. Mjesto: Dražice Početak: 14:00 sati 

Dan i datum: Petak 28.01.2022.  Završetak: 18:00 sati 

 

2. Prisutni: Luka Zaharija, Mia Dević Mandura, Tomislav Martinović, Sofija Sudan, Nina 

Grgurić Čop, Dino Piljić, Jelena Kukuljan 

Prisutno je 7 od 7 članova. 

 

3. Odsutni: / 

 

4. Dnevni red:  
1.Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Školskog odbora 
2.Davanje prethodne suglasnosti za zaključenje Ugovora o jednostavnoj 
nabavi peleta za centralno grijanje 
3.Izvješće ravnateljice o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole, 
stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u 
cilju zaštite prava učenika tijekom prvog polugodišta školske 2021./2022. 
godine 
4.Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća za razdoblje 1.1.2021. - 
31.12.2021. godine 
5.Odluka o usvajanju Izvješća o redovnom godišnjem popisu imovine, obveza 
i potraživanja za 2021. godinu s prijedlogom rashoda sitnog inventara i 
osnovnih sredstava 
6.Donošenje odluke o izmjenama Godišnjeg plana i programa rada škole u 
šk. god. 2021./2022. 
7.Donošenje Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne 
djelatnosti 

 

 
Poziv na elektroničku sjednicu i popratni materijali upućeni su svim članovima Školskog 
odbora elektroničkom poštom. Svi poslani materijali i očitovanja članova Školskog odbora 
nalaze se u prilogu ovog zapisnika. 
 
 



Ad 1.Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Usvaja se zapisnik s 14. sjednice Školskog odbora Školski odbor Odmah 

  

Ad 2. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka kojom se daje ravnateljici prethodna 
suglasnost za sklapanje Ugovora o jednostavnoj nabavi 
peleta s trgovačkim društvom D.I.M.Š.O. d.o.o. za 2022. 
godinu. 

    Školski odbor          odmah 

  

Ad 3. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća ravnateljice o 
ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole, stanju 
sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 
poduzetim u cilju zaštite prava učenika tijekom prvog 
polugodišta školske 2021./2022. godine 
 

    Školski odbor          odmah 

 

Ad 4. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o usvajanju Financijskog izvješća 
Osnovne škole Jelenje-Dražice za razdoblje 1.1.2021.-
31.12.2021. godine. 

    Školski odbor          odmah 

 

Ad 5. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka usvajanju Izvješća o redovnom 
godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja za 2021. 
godinu s prijedlogom rashoda sitnog inventara i osnovnih 
sredstava 

    Školski odbor          odmah 

 

Ad 6. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o usvajanju izmjena Godišnjeg plana i 
programa rada škole u šk. god. 2021./2022. 

    Školski odbor          odmah 

 

Ad 7. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-
obrazovne djelatnosti. 

    Školski odbor          odmah 

 
Sjednica Školskog odbora je zaključena u 18:00 sati.  
 

KLASA: 007-04/22-02/1 

URBROJ: 2170-55-22-03 

 


