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ZAPISNIK 
1.2015./2016. sjednica Školskog odbora  Gimnazije i ekonomske škole Benedikta 

Kotruljevića ,s pravom javnosti 

DATUM: 29.09.2015. 

MJESTO ODRŽAVANJA: Ured ravnateljice 

PREDSJEDAVATELJ:  Sandra Marinić 

SJEDNICI SU PRISUSTVOVALI: Nada Morić,Lidija Arapović,Nikola Čović, Sandra Marinić 

SJEDNICI NISU PRISUSTVOVALI:0 

OPRAVDANI IZOSTANAK: 0 

OSTALI: 0 

POTVRDA O DOVOLJNOM BROJU ČLANOVA ZA ODLUČIVANJE:  
Od ukupno 3 člana Školskog odbora na sjednici je bilo nazočno 3 člana, odnosno 
natpolovična većina potrebna za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka. 

Prihvaćen je zapisnik s prošle sjednice u cijelosti. 

Zapisničar: Sandra Marinić 
 

Sjednica je započela u 13,00sati.Sjednicu je otvorila Predsjednica Š.O. dala uvodna riječ 
ravnateljici. 
 

PREDLOŽENI DNEVNI RED JE USVOJEN: 

Ad1) Donošenje Kućnog reda 
Ad2) Donošenje Školskog kurikuluma za 2015/2016. god. 
Ad3) Donošenje Godišnjeg plana za 2015/2016. god 
Ad4) Donošenje izmjena Statuta  
Ad5)  Donošenje Plana evakuacije i spašavanja 

Prije početka sjednice predsjedavatelj prof. Sandra Marinić provjerava je li sjednici 
nazočna potrebna većina članova školskog odbora. 
Utvrđuje se da su nazočni svi članovi Školskog odbora. 
 

Ad1) Nakon provedene rasprave na nastavničkom vijeću, vijeću roditelja i vijeću 
učenika, a na prijedlog ravnateljice škole Nade Morić, prof. pročitan je i donesen bez 
primjedbi Kućni red za Gimnaziju i ekonomsku školu Benedikta Kotruljevića, s 
pravom javnosti.  
Predsjedavatelj; prebrojava glasove: Odluka se donosi jednoglasno. 
 
Ad2) Prema  prijedlogu nastavničkog vijeća škole pročitan je i donesen bez primjedbi 
školski kurikulum za 2015/2016., čije će izvršavanje nadzirati školski odbor tijekom 
školske godine .  Školski odbor nije zaprimio primjedbe Vijeća roditelja. 
Predsjedavatelj; prebrojava glasove: Odluka se donosi jednoglasno 
 

Ad3) Godišnji plan i program rada Gimnazije i ekonomsku škole Benedikta 
Kotruljevića, s pravom javnosti, na temelju nastavnog plana i programa i školskog 
kurikuluma, a na prijedlog ravnateljice Nade Morić, prof. pročitan je i donesen bez 
primjedbi godišnji plan 2015/2016., čije će izvršavanje nadzirati tijekom školske 
godine  
Odluka se donosi jednoglasno. 
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Ad4) Izmjene Statuta na prijedlog Ravnateljice pročitane su i donesen kao pročišćeni 
tekst bez primjedbi. 
Predsjedavatelj; prebrojava glasove: Odluka se donosi jednoglasno 
 
Ad5)Donosi se plan evakuacije i spašavanja u kojem su imenovani Sandra Marinić za 

voditelja, a Nikola Čović za zamjenika. 

 Predsjedavatelj; prebrojava glasove: Odluka se donosi jednoglasno 
 
 
Sjednica završila u 14.30 sati 

 


