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Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa četvrte sjednice Školskog dobora 

održane 30. rujna 2013. godine u 18:00 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Emilijana Jončić, Ivana Roki, Antonia Uskok, Josipa Poduje i Ivan Belanić – ravnatelj 
 
Izočni: Marija Mladineo, Diana Kukoč i Sani Vidović 
 
Zapisničarka: Anita Lisičić 
 

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

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2013./2014. 
3. Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu 
4. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 

Ad 1./ 
Zapisnik sa treće sjednice je uz poziv za Školski odbor dostavljen svim članovima te su 

upoznati s istim i jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2./ 

Ivana Roki nazočne je upoznala sa sadržajem Godišnjeg plana i programa za šk. god. 
2013./2014. Osnovni sadržaj Godišnjeg plana i programa čine osnovni podaci o ustanovi i to ukupan 
broj učenika i odjela, ukupan broj djelatnika i obrazovna područja. Nadalje, materijalno-tehnički uvjeti 
rada ustanove i to prostorni uvjeti, učionički prostor i opremljenost prostora. Zatim prikazan je broj 
učenika po programima u razredu, broj učenika s teškoćama i utvrñen je popis djelatnika ustanove. 
Prikazana je organizacija nastave prema broju radnih dana u tjednu, prema dnevnom redu, prema 
sadržaju, izborna nastava, drugi oblici nastave i izvannastvne aktivnosti. Isplaniran je orijentacijski 
vremenik rada ustanove koji obuhvaća odgojno obrazovna razdoblja, razdoblja odmora učenika, 
vremenik izradbe i obrane završnog rada i pomoćničkog ispita, rokove popravnih ispita, završnih 
ispita, pomoćničkih ispita i kontrolnih ispita, vremenik polaganja ispita državne mature u šk. god. 
2013./2014. te obilježavanje značajnih datuma. Nadalje, utvrñen je plan kulturnih i javnih aktivnosti 
ustanove, socijalna i zdravstvena zaštita, okvirni planovi i programi rada Nastavničkog, Razrednog i 
stručnog vijeća, razrednika i njihovog stručnog usavršavanja, rad Školskog odbora, Učenićkog vijeća, 
Roditeljskog vijeća, rad ravnatelja, stručnih suradnika, školskog ispitnog povjerenstva, ispitnog 
koordinatora, satničara i plan antikorupcijskog programa. Sastavni dio Godišnjeg plana i programa za 
šk. god. 2013./2014. su nastavni planovi i programi nastavnika koji se nalaze kod pedagoga škole, 
tjedna zaduženja nastavnika te plan i program rada učeničke zadruge „Bravura“. 

Nakon upoznavanja sa sadržajem Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2013./2014. 
pristupilo se usvajanju istoga kojeg su nazočni članovi jednoglasno usvojili odnosno donijeli. 
 
Ad 3./ 

Ivana Roki dala je riječ Ivanu Belaniću koji je nazočne izvijestio da je škola dužna prema 
Zakonu o strukovnom obrazovanju provoditi samovrednovanje koje prati i vrednuje Povjerenstvo za 
kvalitetu. Povjerenstvo za kvalitetu imenuje Školski odbor i ima sedam članova i to četiri člana iz 
reda nastavnika i stručnih suradnika, jedan član iz reda roditelja, jedan član iz reda polaznika i jedan 
član iz reda dionika na prijedlog osnivača. Temeljem navedenog za članove iz reda nastavnika i 
stručnih suradnika predloženi su: Mladen Živković, Ivana-Korana Fiamengo, Siniša Vodopija i Ivana 
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Vrdoljak, za članove iz reda Vijeća roditelja predložena je Darka Marić, za člana iz reda Vijeća 
učenika odnosno polaznika predložena je Rita Brajčić i iz reda dionika (na prijedlog osnivača)  
predložen je Zoran Brajčić. 

Nazočni članovi su predložene članove jednoglasno usvojili i imenovali u Povjerenstvo za 
kvalitetu. 
 
Ad 4./ 

Ivana Roki dala je riječ Ivanu Belaniću koji je nazočne izvijestio da će prema dogovoru s 
gradonačelnikom Grada Visa uputiti dopis Gradu Visu vezano za ustupanje Srednjoj školi Antun 
Matijašević Karamaneo dijela prostora bivšeg doma JNA. Pregovori su u tijeku i sam projekt je u 
izradi.    

 
 

Budući više nije bilo pitanja predsjednica je zaključila sjednicu. 
 
 

Sjednica je završena u 18:25 sati. 
 
 
 

 
 
 

        Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
        Anita Lisičić                                                                                             Ivana Roki 
 
 


