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SKRAĆENI ZAPISNIK 

trideset i šeste (36.) sjednice Školskog odbora 

održane 03. veljače 2021. godine u prostorijama škole 

 

Sjednici su nazočni: 1.  Marija Čorić – predsjednica školskog odbora 
    2. Mario Beli – zamjenik predsjednice 
    3. Gordana Vujica  - član 
    4. Alma Golubičić – član 
    5.Franjo Mareljić – član 
Nenazočni sjednici su:  1. Ana Zvonarević – član 
    2. Marijan Novoselac – član 
     
 
Osim članova školskog odbora sjednici je nazočna ravnateljica škole Katica Novoselac. 
Nakon što je predsjednica Školskog odbora Marija Čorić pozdravila sve nazočne i utvrdila da je 
broj nazočnih, pet članova, dovoljan za pravovaljano donošenje odluka predložila je sljedeći 
dnevni red: 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika 35. sjednice 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2020. godinu s Bilješkama o obrazloženju 

istog 

3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. 

4. Donošenje Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom s popisom i rokovima 

čuvanja 

5. Donošenje Pravilnika o prijavljivanju nepravilnosti 

6. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju 

zaštite prava učenika za 1. polugodište 2020./2021. školske godine 

7. Razno 

 
 
Ovakav predloženi dnevni red predsjednica školskog odbora Marija Čorić dala je na usvajanje. 
ZAKLJUČAK: Jednoglasno je, s pet glasova ZA, usvojen dnevni red 36. sjednice Školskog odbora.  

 



 

S pozivom na 36. sjednicu Školskog odbora dostavljeni su i materijali za sjednicu: 

1. Zapisnik 35. sjednice 

2. Financijsko izvješće za 2020. 

3. Bilješke uz Financijsko izvješće 

4. Pravila o upravljanjima dokumentarnim i arhviskim gradivom 

5. Pravilnik o prijavljivanju nepravilnosti 

Ad.1.) Zapisnik prošle, (35.), sjednice poslan je članovima školskog odbora zajedno s pozivom za 

sjednicu te ga nije bilo potrebno čitati. 

Predsjednica je dala zapisnik na glasanje. 

ZAKLJUČAK: Jednoglasno je, s pet glasova ZA, usvojen zapisnik 35. sjednice školskog odbora. 

Ad.2.) ZAKLJUČAK: Na prijedlog ravnateljice, jednoglasno je s pet glasova ZA, doneseno Financijsko 

izvješće, godišnji obračun, za 2020. godinu zajedno s Bilješkama uz Financijske izvještaje za 

razdoblje 1.1.2020. do 31.12.2020 godine. 

Ad.3.) ZAKLJUČAK: Na prijedlog ravnateljice, jednoglasno je, s pet glasova ZA, donesena Odluka o 

raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda iz 2020. godine. – Odluka je sastavni dio 

zapisnika. 

Ad.4.) ZAKLJUČAK: Na prijedlog ravnateljice, jednoglasno su, s pet glasova ZA, donesena Pravila o 

upravljanju arhivskim i dokumentarnim gradivom i posebni popis arhivskog i dokumentarnog 

gradiva. 

Ad.5.) ZAKLJUČAK: Na prijedlog ravnateljice, jednoglasno je, s pet glasova ZA, donesen Pravilnik o 

nepravilnostima. Temeljem Pravilnika imenovana je povjerljiva osoba i njen zamjenik. 

Ad.6.) Ovu točku dnevnog reda obrazložila je ravnateljica Škole. Pročitala je Izvješće o stanju sigurnosti, 

provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika u prvom 

polugodištu 2020./2021. školske godine. Sigurnosne mjere zaštite učenika i djelatnika Škole provode 

se prema Zakonu. Zavod za unapređivanje sigurnosti ispitao je sve potrebne instalacije i aparate vezano 

za rad u Školi. Svi nedostaci koji su nastali su otklonjeni. Primjedbi na izvješće nije bilo. 

Ad.7.) Pod točkom razno ravnateljica je izvijestila članove Školskog odbora o tijeku radova ispred Škole 

na sanaciji prilaza. Osigurana su sredstva za izvođenje i nekih dodatnih radova za kojima se pokazala 

potreba kako bi se zaokružila cjelina prilaza Školi. 

Ravnateljica je također izvijestila kako je temeljem istraživanja u Arhivskom sabirnom centru u 

Vinkovcima saznala da, na žalost, ne postoji arhivska građa o školi u Komletincima, odnosno nema 

sačuvanih školskih spomenica, što je neprocjenjiva šteta za sagledavanje povijesti škole u 

Komletincima. Također je rekla da škola pažljivo čuva sve matične knjige učenika od 30-ih godina 

prošlog stoljeća. 

Sjednica je završila u 19,30 sati. 

Zapisničar:      Predsjednica Školskog odbora: 

______________________     __________________________  

Alma Golubičić      Marija Čorić, prof. 


