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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

OŠ”PETAR ZRINSKI” ČABAR 

Marijo Stojak, predsjednik Školskog odbora 
 

 

Naziv sastanka:  SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

 

1. 
Mjesto:      ČABAR Početak: 

 
13,30 sati 

Dan i datum: 28.rujan 2017. Završetak: 
14,20 sati 

 

 

2. Prisutni: 1. Marijo Stojak, predstavnik Radničkog  vijeća 

2. Katarina Leš, predstavnica Učiteljskog vijeća 

3. Elen Markovčić, predstavnica Učiteljskog vijeća 

4. Alen Malnar, predstavnik Vijeća roditelja 

5. Vesna Kovač, predstavnica Osnivača 

6. Ines Turk Šercer, predstavnica Osnivača                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

3. Odsutni:  1.Kristijan Rajšel, predstavnik Osnivača  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

4. Dnevni red:  

Predsjednik Školskog odbora Marijo Stojak pozdravlja članove Školskog 

odbora, utvrđuje kvorum za održavanje sjednice i donošenje odluka. 

Predlaže dnevni red sjednice. 

Dnevni  red sjednice jednoglasno  je  prihvaćen.  
Predsjednik predlaže sljedeći:  

 
                                        D n e v n i   r e d: 

1. Prihvaćanje zapisnika od  15.rujna 2017. 

2. Donošenje Školskog  kurikuluma  za školsku 2017./2018. godinu 

3. Donošenje Godišnjeg  plana  i programa  rada za školsku 

2017./2018. godinu 

4. Osiguranje učenika za školsku 2017./2018. godinu (odabir ponude) 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
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Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

Ad  1. Sažetak izlaganja i rasprave 

Predsjednik Školskog odbora Marijo Stojak konstatirao je da su svi članovi Školskog odbora dobili 

primjerak zapisnika od 15.rujna 2017.  

Predlaže prihvaćanje zapisnika od 15. rujna 2017. 

Zapisnik se jednoglasno prihvaća. 

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno se prihvaća zapisnik s prethodne sjednice.   

 

Ad  2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Sa Školskim kurikulumom za školsku 2017./2018. godinu članove upoznaje ravnatelj. 

Školski  kurikulum  je dokument  koji  obuhvaća programe izborne nastave, izvannastavnih i 

izvanškolskih aktivnosti te dodatne i dopunske oblike rada s učenicima u Matičnoj školi Čabar te 

Područnim školama u Gerovu, Tršću, Prezidu i Plešcima.  

U svim školama ponuđeni su izborni programi iz vjeronauka i talijanskog jezika. 

U izvannastavnim  programima, učenici mogu iskazati svoje kreativne sposobnosti.  U svim 

školama ponuđeni su  sportski sadržaji prema prostornim uvjetima  pojedine škole. 

U izlaganju ravnatelj se osvrnuo na ponuđene programe po školama (MŠ Čabar, PŠ Prezid,PŠ 

Tršće, PŠ Gerovo i PŠ Plešce).  

Izborni predmeti: talijanski jezik i vjeronauk.  

Od izvannastavnih sadržaja ponuđeno je: mladi informatičari, sport mlađi i stariji  razredi, učenička 

zadruga, dječji pjevački zbor, dramsko-literarna družina.  

Dopunska nastava  odvijat će se prema  potrebi. 

Dodatni programi: matematika mlađi i stariji razredi, vjeronaučna olimpijada, informatika. 

Izvanškolske aktivnosti:  nogomet, DVD, lukostreličari, ŠRU "Čabranka", karate, ritmika, 

mažoretkinje, puhački orkestar, glazbena škola,skijanje. 

I ove školske godine planira se „Škola u prirodi“. U mjesecu listopadu niži razredi posjetiti će 

„Popovićev mlin“ u Delnicama. U 1. polugodištu planira se posjet kazalištu od 1. do 8. razreda. 

Posebno se osvrnuo na kreativni rad učenika i učiteljica Učeničke zadruge „Mrav“ koje 

predstavljaju projekt „Paprat“ na Državnoj smotri u Zadru od 13.10.do 15.10.2017. godine. 

Istaknuo je kreativnost učiteljice i učenika u Područnoj školi Plešce te  njihov projekt „Naš 

povrtnjak od proljeća do proljeća“. Projekt je visoko ocijenjen i nagrađen, a učenici Područne škole 

Plešce s učiteljicom pozvani su da projekt predstave  na otoku Hvaru. U Područnoj školi Plešce 

osmišljena je i prva učionica na otvorenom. 

Sadržaji Školskog kurikuluma  bit će dostupni svim učenicima, roditeljima i ostalim 

zainteresiranima jer će biti objavljen na Web-stranici OŠ „Petar Zrinski“ Čabar. 

Predsjednik predlaže raspravu. 

Pitanja nema. 

Predsjednik predlaže glasovanje. 

Dizanjem ruku članovi Školskog odbora jednoglasno  6 glasova   ZA  donose: 

Odluku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Odluka 

o usvajanju Školskog kurikuluma za školsku 2017./2018. 

godinu 
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Ad  3. Sažetak izlaganja i rasprave 

 Predsjednik predlaže treću točku dnevnog reda,Godišnji plan i program rada za školsku 

2017./2018. godinu 

S Godišnjim planom i programom rada škole za školsku 2017./2018. godinu nazočne članove 

Školskog odbora upoznao je ravnatelj Škole. U izvješću se osvrnuo na organizaciju rada i broj 

učenika po školama. Ukupno brojimo za ovu školsku godinu 210 učenika. Matična škola Čabar 41 

učenik, Područne škole: Gerovo 66 učenika, Tršće 54 učenika, Prezid 41 učenik i Plešce 8 učenika. 

Zadržali smo 30 razrednih odjela s time da   u Područnoj školi Tršće imamo posebni razredni odjel 

po prilagođenom programu na pola radnog vremena.  

Ravnatelj obrazlaže kalendar rada za školsku 2017./2018. godinu i Odluku o početku i završetku 

nastavne godine. Nastavna godina započela je 4. rujna, a završava 15.lipnja 2018. Prvo polugodište 

traje od 4.rujna do 22. prosinca 2017. godine. Drugo polugodište traje od 15.siječnja do 15. lipnja 

2018. godine. Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2017. godine, a završava 14. siječnja 

2018. godine. Proljetni odmor počinje 29. ožujka 2018. godine, a završava 6. travnja 2018. godine. 

Ljetni odmor počinje 16. lipnja, 2018. osim za učenike koji polažu predmetni, razredni ili popravni 

ispit. Tijekom nastavne godine moramo odraditi najmanje 175 nastavnih radnih dana  raspoređenih 

u 35 tjedana. U kalendaru je na raspolaganju 180 dana. Unutarnjim kalendarom predviđena su dva 

nenastavna dana 30.travanj i 6. lipanj (Dan škole). Kalendar naše škole biti će istaknut na web 

stranici škole. Predviđeni nadnevci roditeljskih sastanaka (2 u prvom i 2 u drugom polugodištu), 

projektni dani predviđaju se prije Božića i prije Uskrsa. 

U mlađim razredima i ove će se nastavne godine raditi po modelu timskoga rada koji se pokazao i 

te kako uspješan u proteklom razdoblju. Obrazložio je dodatne, dopunske, izborne i izvannastavne 

aktivnosti po pojedinim školama. 

  I ove će nastavne godine učenici putnici u MŠ Čabar, PŠ Gerovo i PŠ Tršće prevoziti školskim 

kombijima po već određenom redu vožnje.  

Nakon izvješća  zamjenik predsjednika Školskog odbora predlaže raspravu. 

Budući da dodatnih pitanja nije bilo, predsjednik predlaže prihvaćanje Godišnjeg plana i programa 

rada za školsku 2017./2018. godinu. 

Dizanjem ruku članovi Školskog odbora jednoglasno  6 glasova   ZA  donose: 

Odluku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Odluka 

o usvajanju Godišnjeg plana i programa za školsku 

2017./2018. godinu 

 
 

  

 

Ad  4. Sažetak izlaganja i rasprave 

S prispjelim ponudama za osiguranje učenika u školskoj 2017./2018. godini članove upoznaje 

ravnatelj. 

Pristigle ponude: 

-Jadransko osiguranje,  Grawe osiguranje,Triglav osiguranje,Allianz osiguranje,Merkur osiguranje, 

Euroherc osiguranje, Wiener osiguranje. 

Ponude su razmatrane na sjednici Vijeća roditelja gdje su se roditelji složili da i nadalje ostane 

Jadransko osiguranje. 

Ravnatelj je obrazložio da smo do sada imali ugovor s Jadranskim osiguranjem i za slučajeve koje 

smo imali tijekom  školske godine  pokazalo se da su  roditelji bili zadovoljni. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se složili  s prijedlogom članova Vijeća roditelja i donose: 

Odluku 

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno se prihvaća ponuda Jadranskog osiguranja za 

osiguranje učenika za školsku 2017./2018. godinu. 

prethodne sjednice. 
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Ad  5. Sažetak izlaganja i rasprave 

Pod pitanjima i prijedlozima učiteljica Područne škole Plešce Katarina Leš, zahvalila se ravnatelju 

na podršci i školskim majstorima na radu kod izrade klupa i stolova za učionicu na otvorenom.  

Posebno se zahvalila firmi „Zidar“ iz  Tršća na pomoći u dodjeli građe za izgradnju klupa i stolova. 

Ad 5. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

 
  

 

Privitak  

 
 
 

Zapisnik 
sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Danica Kuzele  

 

KLASA: 003-06/17-01/01 

URBROJ: 2108-19-06/17-10 
 

OB-00-004 

 


