
ZAPISNIK 

s četvrte sjednice Školskog odbora Srednje škole Blato održane 29. kolovoza 2017. godine u 20 sati u 

prostorijama škole. 

Nazočni:                                                                                                                                                                                                                                               

Ante Žuvela                                                                              

Marino Sardelić                                                                                                                                                                                                                

Borka Petković 

Tončica Farac 

Tonči Andrijić 

Ivana Anić 

Jure Cetinić 

 

Sjednici su nazočni ravnatelj i tajnica škole kao zapisničar. Nakon što je predsjednik Školskog odbora 

konstatirao da je nazočna natpolovična većina  članova Školskog odbora tj. svi članovi Školskog odbora, 

prešlo se na raspravu. Predložen je sljedeći Dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika s druge sjednice 

2. Donošenje Odluke o ekskurziji 

3. Raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.1/ Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad.2/ Ravnatelj je nazočne upoznao s preporukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o mogućnosti 

neodlaska učenika na ekskurziju u Španjolsku, ali je prepustilo odluku roditeljima i Školskom odboru 

škole. Shodno navedenom održan je roditeljski sastanak 23. 08. 2017. godine na kojem su roditelji 

donijeli pozitivnu odluku o odlasku maturanata na ekskurziju u Španjolsku. Trenutno se u Španjolskoj 



nalazi oko 2 500 maturanata iz Hrvatske, situacija je prilično mirna i sve je puno policije, posebno 

Barcelona gdje naši učenici idu u razgledavanje. Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora su 

jednoglasno potvrdili odluku roditelja maturanata o odlasku na ekskurziju u Španjolsku. 

Ad.3/Naše dvije djelatnice, Maja Milostić i Slavica Bošković odlaze na porodiljsko bolovanje i zbog toga se 

raspisuje natječaj za radna mjesta nastavnika vjeronauka ( pola radnog vremena) te za nastavnike 

sociologije -2 sata tjedno, filozofije – 2 sata tjedno, logike – 1 sat tjedno, politike i gospodarstva – 7 sati 

tjedni i etike – 2 sata tjedno. Katehetski ured Dubrovačke biskupije  poslao nam je Obavijest o poslanju 

novog vjeroučitelja, Danijela Holeša, u našu školu koji započinje s radom od 1. rujna 2017. godine. 

Natječaj za popunu preostalih radnih mjesta objaviti će se 31. kolovoza 2017. godine na mrežnim 

stranicama škole i Zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj tabli škole. 

Nakon glasovanja i ova je točka dnevnog reda jednoglasno prihvaćena. 

Ravnatelj je izvijestio nazočne o devet prekovremenih sati za treći razred strojobravara za koje je tražio 

suglasnost i čeka se odobrenje Ministarstva, sanacija stubišta je uspješno provedena tijekom ljetnih 

mjeseci, popravni ispiti su gotovi i svi su učenici uspješno riješili svoje negativne ocjene, a sljedeći tjedan 

počinje jesenski rok državne mature za one učenike koji nisu uspješno položili maturu u ljetnom roku ili 

su imali popravne ispite u kolovozu. U našu školu je ukupno 41 novoupisan učenik, od toga je 39 u prve 

razrede ( 16 gimnazija, 9 računalni tehničar i 14 u JMO programe- 7 elektromehaničara, 5 prodavača i 2 

strojobravara), 1 učenica u drugi razred gimnazije ( prebacila se iz gimnazije u Korčuli), a 1 učenik u 

četvrti razred gimnazije ( prebacio se iz gimnazije u Osijeku radi igranja nogometa u BŠK Zmaj).  

Nakon kraće rasprave sjednica je završila u 20 h i 45 min.  

 

Predsjednik Školskog odbora:                                                                              Zapisničar:                                          

Ante Žuvela, prof.                                                                                                 Marela Donjerković, prof.     


