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SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/15-01/28 
URBROJ: 2190-05-01-15-01 
 
U Visu, 18. lipnja 2015. godine 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K  
sa 26. sjednice Školskog odbora 

održane 18. lipnja 2015. godine u 11:00 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Emilijana Jončić, Josipa Poduje, Ivana Roki, Sani Vidović i Tončica Poduje Vojković - 
ravnateljica 
Izočni: Diana Kukoč, Mireja Krstulović-Jelić i Silvija Bajsić Batinić 
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. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo 
3. Donošenje Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti Srednje 

škole Antun Matijašević Karamaneo 
4. Donošenje Pravilnika o kućnom redu 
5. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad 1./ 
Zapisnik sa dvadeset pete 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 dala je riječ ravnateljici Tončici Poduje Vojković koja je 
nazočne još jednom upoznala s tekstom Izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Antun Matijašević 
Karamaneo. Nakon ravnateljice riječ je dobila tajnica Anita Lisičić koja je nazočne izvijestila da je 
osnivač odnosno Županija Splitsko-dalmatinska na 19. sjednici Županijske skupštine, koja je održana 
28. svibnja 2015. godine, donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i 
dopuna Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. Navedena suglasnost je poštom pristigla 
11. lipnja 2015. godine, te je Školski odbor u obvezi usvajanja navedenog Prijedloga izmjena i 
dopuna statuta. 

Predsjednica Školskog odbora dala je na usvajanje tekst Izmjena i dopuna Statuta Srednje 
škole Antun Matijašević Karamaneo na koju je osnivač dao svoju suglasnost, kojeg su nazočni 
članovi jednoglasno, dizanjem ruku, usvojili. 
 
Ad 3./ 

Predsjednica Školskog odbora Ivana Roki dala je riječ ravnateljici Tončici Poduje Vojković 
koja je nazočne izvijestila o potrebi donošenja Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-
obrazovne djelatnosti Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, te je nazočne upoznala s tekstom 
navedenog Etičkog kodeksa. Tajnica Anita Lisičić je istakla da je temeljem članka 58. Zakona o 
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odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi promijenjena procedura donošenja navedenog 
Etičkog kodeksa u smislu da školski odbor, nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću te 
vijeću roditelja i vijeću učenika donosi etički kodeks.  

Predsjednica Školskog odbora je istakla da su sjednice navedenih tijela održane, te je na 
članovima Školskog odbora da donese Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne 
djelatnosti Srednje škole Antun Matijašević karamaneo, kojeg su nazočni članovi jednoglasno, 
dizanjem ruku donijeli. 

    
Ad 4./ 

Predsjednica Školskog odbora Ivana Roki dala je riječ ravnateljici Tončici Poduje Vojković 
koja je nazočne izvijestila o potrebi donošenja Pravilnika o kućnom redu. Istakla je da je navedeni 
Pravilnik već bio na raspravi na Vijeću učenika, Vijeću roditelja i Nastavničkom vijeću te je na 
Školskom odboru da ga nakon rasprave donese. Članovi Nastavničkg vijeća su predložili da se u 
članku 20. unese odredba o pojmu primjereno odjevenog učenika. Predloženo je da učenik u školu 
mora dolaziti čist, uredan i primjereno odjeven (ne u prekratke hlače i suknje, majice na bretele, 
prekratke majice koje otkrivaju trbuh, japanke ili „šlape“ te naočale za sunce i kape dok su u 
učionici). Ravnateljica je istakla i da nokti moraju biti primjerene dužine, eventualni piercing mora 
biti diskretan te da osobito na završni ispit i državnu maturu učenici moraju dolaziti primjereno 
odjeveni, u suprotnom bit će udaljeni iz škole. Sve navedeno se odnosi i na djelatnike škole tijekom 
radnog vremena do godišnjeg odmora. 

 
Ad 5./ 

Predsjednica Školskog odbora Ivana Roki dala je riječ ravnateljici Tončici Poduje Vojković 
koja je nazočne izvijestila da su prijave za upise u prvi razred u srednju školu u tijeku. Upisi će biti od 
13. do 17. srpnja 2015. godine. 

Dodjela svjedodžbi će se upriličiti 13. srpnja 2015. godine. 
 
 
 
 
 

Sjednica je završena u 13:45 sati. 
 
 
 

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

 
 
 

 


