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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Alenka Žužić, prof.  

 

Naziv sastanka: 34. sjednica Školskog odbora OŠ Malinska-Dubašnica 

 
  

1. 
Mjesto: Bogovići Početak: 17:30 

Dan i datum: 27. 09. 2018. Završetak: 19:00 

 

2. Prisutni:  
1. Alenka Žužić, predstavnica Učiteljskog vijeća 
2. Đana Krnčević, predstavnica Učiteljskog vijeća 
3. Darko Bodul, predstavnik osnivača 
4. Iva Ljutić, predstavnica osnivača 
5. Ivica Perišić, predstavnik osnivača 
6. Mladenka Turk, predstavnica Vijeća roditelja učenika    
7. Ljiljana Karabaić, predstavnica Sindikata 
8. Nedeljka Turčić, ravnateljica 
9. Petar Turčić, tajnik 
 

 

3. Odsutni: 
1. Luka Savin, predstavnik radnika 

 

4. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 32. i 33. sjednice Školskog odbora održane 
10. rujna i 17. rujna 2018. godine 
2. Donošenje Odluke o usvajanju Školskog kurikuluma za školsku 
2018/2019. godinu 
3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa za 
školsku 2018/2019. godinu  
4. Odluka o terminu održavanja sjednica Školskog odbora u školskoj 
2018/2019. godini 
5. Razno   

 
 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 
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Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić pozdravila je prisutne te su jednoglasno 
usvojeni zapisnici s 32. i 33. sjednice Školskog odbora. Također je jednoglasno usvojen 
dnevni red. 
 

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

 

 Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica je pohvalila Znaor Predraga  (učitelja likovne kulture) i učitelje informatike zbog 
novog loga škole te je ukratko obrazložila Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019. 
Alenka Žužić je članovima odbora ukratko objasnila logo. Ivicu Perišića je zanimalo kako 
nastaje Školski kurikulum odnosno koji su njegovi obvezatni dijelovi te mu je učiteljica 
Alenka ukratko objasnila kako nastaje Školski kurikulum odnosno njegove obvezne 
dijelove. Mladenka Turk je obavijestila ostale članove Školskog odbora kako je Školski 
kurikulum prihvaćen na Vijeću roditelja.     
Članovi Školskog odbora su nakon rasprave jednoglasno donijeli  
 

ODLUKU 
O usvajanju Školskog kurikuluma za školsku 2018./2019. godinu. 

 
 Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
donijeli ODLUKU o usvajanju Školskog 
kurikuluma za školsku 2018./2019. godinu. 

 

Predsjednica 
Školskog odbora 

Alenka Žužić, prof. 
 

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica je ukratko obrazložila Godišnji plan i program za školsku 2018./2019. godinu. 
Svi materijali su dostavljeni članovima Školskog odbora uz poziv na sjednicu i nalaze se u 
prilogu zapisnika. Nakon kratke rasprave članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli 

ODLUKU 
O usvajanju Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2018./2019. 

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su 
donijeli ODLUKU o usvajanju Godišnjeg 
plana i programa za školsku godinu 
2018./2019. 

Predsjednica 
Školskog odbora 

Alenka Žužić, prof. 
 

 
 
 

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave 
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Predsjednica Školskog odbora Alenka Žužić navodi kako proteklih pola godine ima vidno 
manje članova na sjednicama Školskog odbora i predlaže kako bi bilo dobro raspraviti i 
predložiti koji bi termin održavanja sjednica bio najbolji. Predlaže kako bi bilo najbolje da 
oni članovi koji nisu zaposlenici škole, predlože neki termin koji bi za njih bio najpovoljniji. 
Mladenka Turk se izjasnila kako njoj uglavnom paše popodnevni termin, ali kako zbog 
prirode posla nikad ne može sa sigurnošću znati koji bi termin bio najbolji da se fiksno 
odredi za održavanje sjednica. Darko Bodul je priopćio ostalim članovima kako daje 
neopozivu ostavku kao član Školskog odbora, zbog osobnih razloga. Alenka Žužić se 
zahvalila, u svoje ime i ime Školskog odbora, članu školskog odbora Darku Bodulu na 
svemu što je napravio za Školu. Darko Bodul napominje kako mu je drago da je odvajanje 
Osnovne škole Malinska-Dubašnica od Osnovne škole Fran Krsto Frankopan prošlo dobro 
i kako mu je drago da su djelatnici škole zadovoljniji. Kaže kako je on sudjelovao operativno 
u tom razdvajanju i da je to bio veliki posao i da mu je drago da je sudjelovao u tome jer 
vidi da sada sve ide u dobrome smjeru. Nakon kratke rasprave zaključeno je kako će 
vrijeme sjednica biti u popodnevnim satima i po dogovoru. 

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu 
Predsjednica 

Školskog odbora 
Alenka Žužić, prof. 

 

 

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave 

Članovi Školskog odbora raspravljali su općenito o stanju u školstvu. 

Ad 5. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Isto kao u tekstu   

 
 

Privitak  

1. Odluka o usvajanju Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. i Godišnjeg 
plana i programa za školsku godinu 2018./2019. 

 
 

 
 
 

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Petar Turčić, tajnik škole  

 

KLASA: 003-08/18-01/01 

URBROJ: 2142/05-55-18-11 
 

OB-00-004 


