
   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 25. E- SJEDNICE  ŠKOLSKOG ODBORA 

 

1. Mjesto: Dražice Početak: 17:30 sati 

Dan i datum: Četvrtak 07.07.2022.  Završetak: 20:30 sati 

 

2. Prisutni: Luka Zaharija, Mia Dević Mandura, Sofija Sudan, Jelena Kukuljan, Tomislav 

Martinović,  

Prisutno je 5 od 7 članova.  

 

3. Odsutni: Nina Grgurić Čop, Dino Piljić 

4. Ostali prisutni: Ravnateljica Dejana Paškvan-Žeželj, tajnica Ana Bartolović 

 

5. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika s 24. sjednice Školskog odbora 
2. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja 
3. Usvajanje I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu 
4. Izvješće ravnateljice o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole, 
             stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u 
             cilju zaštite prava učenika na kraju školske godine 2021./2022. godine 
5. Obavijest o statusu učenice V.L. 
6. Odluka Župana o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u 
             osnovnim školama 
                 Donošenje prijedloga odluke o broju i ustroju odgojno obrazovnih skupina 
                   produženog boravka u šk.god. 2022./2023. 
                 Donošenje prijedloga odluke o cijeni režijskih troškova i cijeni ručka za  
                   učenike polaznike produženog boravka u šk.god. 2022./2023. 
                 Donošenje prijedloga odluke o kriterijima upisa učenika u produženi  
                   boravak u u šk.god. 2022./2023.  
7. Suradnja tijela škole uz nazočnost Vijeća roditelja 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 



Predsjednik Školskog odbora predložio je izmjenu predloženog dnevnog reda iz poziva na način da 
promijeni točka 6. dnevnog reda i da ista sada glasi: 
Odluka Župana o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u osnovnim školama 
                 Donošenje prijedloga odluke o broju i ustroju odgojno obrazovnih skupina 
                   produženog boravka u šk.god. 2022./2023. 
                 Donošenje prijedloga odluke o cijeni režijskih troškova i cijeni ručka za učenike 
                   polaznike produženog boravka u šk.god. 2022./2023. 
                 Donošenje prijedloga odluke o kriterijima upisa učenika u produženi boravak u u 
                  šk.god. 2022./2023. 
 
Predsjednik Školskog odbora daje izmijenjeni dnevni red na usvajanje. Prisutni članovi jednoglasno 
(5/7) usvajaju predložene izmjene dnevnog reda. 
 
 

Ad 1.Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Usvaja se zapisnik s 24. sjednice Školskog odbora Školski odbor Odmah 

 Ad 2. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o usvajanju polugodišnjeg financijskog 
izvještaja 

    Školski odbor          odmah 

  

Ad 3. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna Financijskog 
plana za 2022. godinu 

    Školski odbor          odmah 

Ad 4. Odluka 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Odluka kojom se usvaja Izvješće ravnateljice o 
ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada škole, stanju 
sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 
poduzetim u cilju zaštite prava učenika na kraju školske godine 
2021./2022. godine 

    Školski odbor          odmah 

 

Ad 6. OdlukE 

 
Zadužena osoba Rok 

Donosi se Prijedlog odluke o broju i ustroju odgojno obrazovnih 
skupina produženog boravka u šk.god. 2022./2023. 

    Školski odbor          odmah 

Donosi se Prijedlog odluke o cijeni režijskih troškova i cijeni 
ručka za učenike polaznike produženog boravka u šk.god. 
2022./2023. 

    Školski odbor          odmah 

Donosi se Prijedlog odluke o kriterijima upisa učenika u 
produženi boravak u šk.god. 2022./2023. 

    Školski odbor          odmah 

 
Sjednica Školskog odbora je zaključena u 20:30 sati.  
 

KLASA: 
007-04/22-02/13 
 

URBROJ: 2170-55-22-03 

 
           
 


