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SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/15-01/15 
URBROJ: 2190-05-01-15-01 
 
U Visu, 25. ožujka 2015. godine 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
sa 23. sjednice Školskog odbora 

održane 25. ožujka 2015. godine u 17:00 sati 
u školi u Visu 

 
 

Nazočni: Ivana Roki, Josipa Poduje, Sani Vidović, Silvija Bajsić Batinić i Tončica Poduje Vojković –
ravnateljica   
Izočni: Diana Kukoč, Emilijana Jončić i Mireja Krstulović-Jelić 
Zapisničarka: Anita Lisičić 
 
 

Ivana Roki – predsjednica Školskog odbora pozdravila je nazočne i utvrdila da je na sjednici  
nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Predložen je 
 

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

 
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo 
3. Dopune Poslovnika o radu školskog sportskog društva „Vis“ 
4. Odlazak maturanata na profesionalnu orijentaciju u Split 
5. Festival znanosti 
6. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad 1./ 
Zapisnik sa dvadeset druge sjednice je uz poziv za Školski odbor dostavljen svim članovima, 

te su upoznati s istim.  
Budući nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen javnim glasanjem dizanjem ruku. 

 
Ad 2./ 

Predsjednica Školskog odbora nazočne je izvijestila o obvezi usklañivanja odredbi Statuta s 
izmijenjenim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Predsjednica je 
dala riječ tajnici Aniti Lisičić koja je nazočne detaljno, po člancima izvijestila o Prijedlogu izmjena i 
dopuna Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. 

Nakon što su nazočni članovi upoznati s Prijedlogom izmjena i dopuna Statuta Srednje škole 
Antun Matijašević Karamaneo jednoglasno su, podizanjem ruku, donijeli odluku kojim se prihvaća 
Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. 

Navedeni Prijedlog će se dostaviti poštom i u elektroničkom obliku osnivaču odnosno 
Splitsko-dalamtinskoj županiji, Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport. 
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Ad 3./ 
Prema prijedlogu predsjednice sa prošle sjednice Školskog odbora, pripremljen je pismeni 

oblik Dopuna poslovnika o radu školskog sportskog društva „Vis“, kojeg su nazočni članovi javnim 
glasovanjem, jednoglasno usvojili. 

Dopuna poslovnika će se objaviti na oglasnoj ploči škole, te će po proteku roka od osam dana 
stupiti na snagu. 

 
Ad 4./ 

Predsjednica je dala riječ ravnateljici koja je nazočne izvijestila da je u Splitu formiran Centar 
za informiranje i savjetovanje o karijeri gdje savjetnici, posebno obrazovani za profesionalno 
usmjeravanje, pomažu i usmjeravaju osobe u planiranju i razvoju karijere, daju savjete o pojedinim 
zanimanjima, mogućnosti zapošljavanja, te imaju posebne programe uz individualne razgovore s 
učenicima. Dogovoreno je da maturanti 10. travnja 2015. godine u pratnji Siniše Vodopije, prof. 
geografije idu u Split na razgovor s navedenim stručnjacima kako bi se učenici profesionalno 
orijentirali. Navedeno je podržano od strane Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja, te su nazočni 
članovi Školskog odbora javnim glasanjem, jednoglasno usvojili prijedlog da učenici idu na 
profesionalnu orijentaciju. 
 
Ad 5./ 

Ravnateljica je nazočne izvijestila da se 19. ožujka 2015. godine trebalo održati ekipno 
natjecanje iz matematike „Klokan“, meñutim nije se održalo zbog odlaska učenika na školsku 
ekskurziju u Zagreb. Početkom travnja u Splitu će se održati Festival znanosti, na koji će se učenici 
prijaviti nakon praznika.  

 
Ad 6./ 

Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo pitanja. 
 

 
 

 
Sjednica je završena u 17:35 sati. 

 
 

 
 

 
              Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić, dipl.iur.                                                                                   Ivana Roki, prof. 
 

 
 
 

 


