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

održane 04.travnja 2014. godine u 18:30 sati 
u školi u Visu 

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

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 financijskog izvješća za 2013. godinu 
3. Usvajanje Dopune Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo 
4. Usvajanje novog Poslovnika o kućnom redu 
5. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
Ad 1./ 

Zapisnik sa devete 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 dala je riječ ravnatelju Ivanu Belaniću koji je članove Školskog odbora upoznao s 
financijskim izvješćem za 2013. godinu. Nakon kratke diskusije, Financijsko izvješće za 2013. godinu 
usvojeno  je s četiri glasa ZA, a članica ŠO Emilijana Jončić bila je suzdržana. Financijsko izvješće za 
2013. godinu u privitku je zapisnika i čini njegov sastavni dio sa svim obrascima. 

Ad 3./ 
Ivana Roki izvjestila je nazočne da je Županijska skupština Splitsko- dalmatinske županije 

donijela zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Srednje 
škole Antun Matijašević Karamaneo, te se na temelju tog zaključka Statut dao na usvajanje članovima 
Školskog odbora. Budući da nije bilo primjedbi, Statut je jednoglasno usvojen. 
 
Ad 4./ 

 
             Ivana Roki izvjestila je nazočne članove Školskog odbora o odluci Nastavničkog Vijeća 
temeljem koje se Školskom odboru upućuje prijedlog o promjeni pojedinih odredbi Poslovnika o 
kućnom redu kako bi se donio novi Poslovnik o kućnom redu. 

Nakon diskusije, uočeno je da je članak 25. nedovoljno pojašnjen. Naime, u članku stoji 
„svako kašnjenje učenika na nastavu nastavnik je dužan evidentirati“, ali nije definirano na koji način 
razrednik kasnije pravda evidentirano kašnjenje. Na prijedlog Sani Vidović, Školski odbor daje 
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Nastavničkom Vijeću na odluku kako ubuduće pravdati tako evidentiranog učenika te da se  nakon 
odluke odlučeno doda članku 25. 

Svi ostali prijedlozi promjena Pravilnika o kućnom redu su usvojeni.  
 

Ad 5./                                                                        
Po ovoj točki nije bilo diskusije. 
 

Sjednica je završena u 19:10 sati 
 
 
 
 

        
        Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
       Ivana Roki                                                                                          Ivana Roki 
 

 
 
 
 
 
 


