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

održane 20. siječnja 2014. godine u 17:00 sati 
u školi u Visu 

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

Ivana Roki – predsjednica Školskog odbora pozdravila je nazočne i utvrdila da su na sjednici 
nazočni svi članovi Školskog odbora. Predložen je 
 

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Rješavanje zamolbi po raspisanom natječaju za spremačicu 
3. Izvješće ravnatelja o radu škole 
4. Rezultati odgojno-obrazovnog rada 
5. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

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

upoznati s istim. Budući nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen. 
Ad 2./ 

Ivana Roki nazočne je izvijestila o zahtjevu za suglasnošću (sastavni dio zapisnika) kojeg je 
Školskom odboru dostavio ravnatelj Ivan Belanić vezano za raspisani natječaj za spremačicu. 
Ravnatelj je u navedenom zahtjevu za suglasnošću istakao da je na raspisani natječaj za spremačicu na 
neodreñeno, puno radno vrijeme pravovremeno pristiglo pet zamolbi. 

1. Kristina Perić, ekonomski stručni radnik 
2. Mirjana Sablić, završen prvi razred srednje škole 
3. Anita Sterniša, komercijalist 
4. Loris Beroš, srednja poljoprivredna škola 
5. Jadranka Ilić, upravni pravnik 

Sve gore navedene kandidatkinje pravovremeno su dostavile zatraženu dokumentaciju i 
ispunjavaju uvjete natječaja. Ravnatelj je u zahtjevu zatražio suglasnost od Školskog odbora da se 
Kristina Perić primi u radni odnos na radno mjesto spremačice jer se pri svakoj ukazanoj potrebi za 
zamjenom jedne od spremačica u školi vrlo rado odazivala na poziv i svoje je obveze brzo i savjesno 
obavljala, te se za vrijeme zamjena pokazala  kao savjesna i pouzdana osoba. 

Ivana Roki se složila s navedenim i istakla da se dobro uklopila u školu te da je učenici već 
poznaju kao i ona njih. 

Nakon pročitanog zahtjeva za suglasnošću nazočni članovi Školskog odobora jednoglasno su 
dali svoju suglasnost da se Kristina Perić primi na radno mjesto spremačice na neodreñeno, puno 
radno vrijeme. 
Ad 3./ 

Ivana Roki nazočnima je pročitala izvješće ravnatelja o radu škole na kraju prvog polugodišta 
školske godine 2013./2014. (sastavni dio zapisnika) u kojem je naveo dogañanja u školi tijekom prvog 
polugodišta. 

Nazočni članovi Školskog odobora jednoglasno su usvojili izvješće ravnatelja. 
Ad 4./ 

Ivana Roki nazočne je upoznala s rezultatima odgojno-obrazvonog rada kojeg je pripremio 
Mladen Živković, pedagog škole. 

U općoj gimnaziji ukupno ima 46 učenika te imaju 1960 opravdanih sati i 116 
neopravdanih što po učeniku iznosi 45 sati. Ukupno ima 11 opomena i 1 ukor. 
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U četverogodišnjoj strukovnoj školi ukupno ima 29 učenika te imaju 1303 opravdanih sati 
i 93 neopravdanih sati što po učeniku iznosi 46 sati. Ukupno ima 7 opomena i 1 ukor. 

U trogodišnjoj strukovnoj školi ukupno ima 13 učenika te imaju 456 opravdanih sati i 96 
neopravdanih sati što po učeniku iznosi 42 sata. Ukupno ima 3 opomene i 1 ukor. 

Na kraju je zaključak da se izostanci kreću u okviru očekivanih podataka te po vrsti i broju 
izrečenih odgojnih mjera podaci nisu zabrinjavajući. 

Sani Vidović je istakla da bi se malo više trebalo govoriti o pohvalama jer to djeluje 
stimulativno na učenike. 
Ad 5./         Povodom ove točke dnevnog reda nije bilo pitanja. 
 

 
 

Sjednica je završena u 17:25 sati 
 
 

        
        Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić                                                                                             Ivana Roki 
 
 


