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Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa petnaeste sjednice Školskog odbora 

održane 29. rujna 2014. godine u 18:00 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Sani Vidović, Ivana Roki, Josipa Poduje i Emilijana Jončić 
 
Izočni: Mireja Zorotović, Silvija Bajsić Batinić i Diana Kukoč 
 
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 Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2014./2015. 
3. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 
Ad 1./ 

Zapisnik sa četrnaeste 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 Ivana Roki dala je riječ ravnatelju Ivanu Belaniću koji je 
nazočne izvijestio da Školski odbor donosi godišnji plan i program rada škole na temelju nastavnog 
plana i programa i školskog kurikuluma, prema prijedlogu ravnatelja i prethodnom mišljenju vijeća 
roditelja, najkasnije do 30. rujna tekuće godine. Na Nastavničkom vijeću održanom 25. rujna 2014. 
godine nazočni članovi su upoznati sa sadržajem Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 
2014./2015. te su utvrđeni datumi predaje završnog rada i obrane završnog rada. Vijeće roditelja na 
svojoj sjednici koja je održana prije sat vremena također je upoznato sa sadržajem Godišnjeg plana i 
programa za školsku godinu 2014./2015. i budući nije  bilo nikakvih primjedbi, suglasno je da se 
Godišnji plan i program za školsku godinu 2014./2015. da na usvajanje Školskom odboru. Budući su 
na ovoj sjednici Školskog odbora nazočni članovi Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja koji su već 
upoznti sa sadržajem Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2014./2015., nije potrebno 
posebno predstavljati isti, te se daje na usvajanje članovima Školskog odbora. 

Nazočni članovi Školskog odbora su jednoglasno, podizanjem ruku usvojili odnosno donijeli 
Godišnji plan i program za školsku godinu 2014./2015.  
Ad 3./ 

Povodom ove točke dnevnog reda nije bilo pitanja. 
 

 
Sjednica je završena u 18:10 sati. 

 
 
 

        Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić                                                                                               Ivana Roki 
 

 
 


