
ZAPISNIK 

Sa osamnaeste sjednice Školskog odbora Srednje škole Blato održane 7. lipnja 2019. godine u 19 sati u 

prostorijama škole. 

Nazočni:                                                                                             Izočni:                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ante Žuvela                                                                                 Tonči Andrijić                                                                           

Borka Petković                                                                            Marino Sardelić                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tončica Farac                                                     

Jure Cetinić                                                                                                             

Ivana Anić 

 

 

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

konstatirao da je nazočna natpolovična većina članova Školskog odbora, prešlo se na raspravu. Predložen 

je sljedeći Dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa sedamnaeste sjednice 

2. Erasmus + 

3. Tekuća problematika 

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.1/ Zapisnik je jednoglasno prihvaćen. 

Ad.2/Voditeljica projekta Erasmus + je obavijestila članove Školskog odbora o dobivanju sredstava za naš 
projekt o kojem smo već izvještavali u prethodnim sjednicama. Naime dobili smo Odluku o dodjeli 
bespovratnih sredstava, u skladu s odredbama i uvjetima navedenima u Posebnim uvjetima, Općim 
uvjetima i ostalim prilozima Sporazuma za Projekt pod nazivom Praksom do izvrsnosti („Projekt“) u 
okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, kako je opisano u 
Prilogu. Potpisivanjem sporazuma prihvatili smo bespovratna sredstva i provedbu projekta na vlastitu 
odgovornost. Projekt traje 15 mjeseci i to od: 1.lipnja 2019. godine do 31. kolovoza 2020. godine. Iznos 
bespovratnih sredstava koji se dodjeljuje je 50.682,00 EUR. 



U roku od 60 dana nakon krajnjeg datuma Projekta korisnik je dužan ispuniti završno izvješće o provedbi 
Projekta. Izvješće mora sadržavati informacije potrebne za pravdanje zatraženih iznosa na temelju 
jediničnih doprinosa, gdje bespovratna sredstva poprimaju oblik nadoknade prihvatljivih troškova. 
Završno izvješće smatra se zahtjevom korisnika za isplatom preostalog iznosa bespovratnih sredstava jer  
prvi predujam se isplaćuje u roku od 30 dana od stupanja Sporazuma na snagu u iznosu od 45.603,80 
EUR i to je 90% iznosa. 
Nakon kraće rasprave jednoglasno je prihvaćena ova točka dnevnog reda uz čestitke voditeljici projekta 
prof. Borki Petković. 
 
Ad 3.  

Ravnatelj je izvijestio nazočne o skorom kraju nastavne godine i početku državne mature, primjerenom 

vladanju učenika i školi za život koja od sljedeće školske godine kreće u prvom razredu gimnazije i općim 

predmetima strukovnih škola. 

 
Nakon kraće rasprave sjednica je završila u 19 h i 45 min.    
 
     

 

Predsjednik Školskog odbora:                                                                              Zapisničar:                                          

Ante Žuvela, prof. savjetnik                                                                       Marela Donjerković, prof.     


