
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC 
Redni broj sjednice: 21 
 
KLASA: 003-08/18-01/21 
URBROJ: 2168/01-55-56-01-18-1 
Pula,   01. listopada 2018. 
 

ZAPISNIK DVADESET PRVE (21.) SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA   
OSNOVNE ŠKOLE VIDIKOVAC PULA 

 
Prisutni članovi: Mišel Rojnić, Albert Novak, Ana Bačić i Evelina Macan-Lenić 
Odsutni članovi: Tamara Brussich, Elena Orlović I Davorka Celić 
Sjednica je započela u  16.00 sati. 
Sjednici prisustvuje ravnatelj Predrag Dukić  
Sjednicom predsjedava  predsjednica Školskog odbora Ana Bačić. 
Predsjednica Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da postoji kvorum te 
predlaže sljedeći dnevni red: 
 
DNEVNI RED :  
    

1. Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Školskog odbora 
2. Usvajanje Izvješća o radu za školsku 2017./2018. godinu  
3. Usvajanje Školskog kurikuluma za 2018./2019. godinu 
4. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2018./2019. godinu 
5. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu  
6. Razno 

 
Ad.1.)  Usvajanje Zapisnika sa 20. sjednice Školskog odbora 
 
Predsjednica Školskog odbora daje zapisnik 20. sjednice Školskog odbora na usvajanje.  

 
Tekst zapisnika  članovi Školskog odbora jednoglasno su  prihvatili u predloženom 
obliku. 

 
Ad.2.) Usvajanje Izvješća o radu za školsku 2017./2018. godinu  
 
Ravnatelj podnosi školskom odboru izvješće o radu na kraju školske godine 2017./18. 
Većina planiranih aktivnosti uspješno je provedena. 
 
Školski odbor jednoglasno je i u cijelosti usvojio Izvješće o radu za školsku 
2017./2018. godinu.  

 
Ad.3.)  Usvajanje Školskog kurikuluma za 2018./2019. godinu 
 
Ravnatelj izlaže sadržaj Školskog kurikuluma. Naglašava da su roditelji konzultirani za 
sadržaje koji predviđaju novčane izdatke. Prema potrebi, nastojat će se pomoći pojedincima 
slabijeg imovinskog stanja. 
 
Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za 2018./19. godinu. 
 
Ad.4.)  Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2018./2019. godinu 
 
Ravnatelj izlože Godišnji plani program rada za 2018./2019. Nema komentara ni upita po 
izloženom. 



 
Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Godišnji plan i programa rada za 
školsku 2018./2019. godinu. 

 
Ad.5.)  Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom redu  
 
Ravnatelj obrazlaže potrebu izmjena i dopuna Pravilnika o kućnom redu obzirom na to da je 
Škola ogradila vanjski školski prostor. 
Izmijenjene su stavke koje se odnose na način provođenja oba velika odmora učenika, u 
smislu boravka u okolišu škole. Niži razredi izlaze iz školske zgrade ovisno o odluci učiteljice. 
 
Školski odbor jednoglasno donosi Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
kućnom redu. 

 
Ad.6.) Razno 

 
Nije bilo rasprave kao ni dodatne problematike za točku razno. 
 
 
Sjednica je završila u 17:15. 
 
 
Zapisničarka:  Predsjednica Školskog odbora: 
Evelina Majcan-Lenić, prof.    Ana Bačić, mag.prim.educ. 
 
 
 

 


