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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

       OŠ MARIA MARTINOLIĆA MALI LOŠINJ 

 

ZAPISNIK SA SASTANKA 

 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Predsjednik Školskog odbora OŠ Maria 
Martinolića - Dejan Nekić 

 

 

Naziv sastanka: 52. sjednica Školskog odbora OŠ Maria Martinolića 

 

1. 
Mjesto: Mali Lošinj Početak: 12,00 

Dan i datum: 31.08.2020. (ponedjeljak) Završetak: 13,30 

Sjednici je prisustvovalo četiri (4) od ukupno sedam (7) članova Školskog odbora što je 
dovoljno za pravovaljano odlučivanje. 

4. Dnevni red: 1. Verifikacija Zapisnika s 51. sjednice 
2. Izvješće ravnateljice o radu na kraju šk.god. 2019./20. 
3. Izvješće ravnateljice o godišnjoj realizaciji izvanučioničke 

nastave u šk. godini 2019./20. 
4. Izvješće o radu ŠSD „Lošinj“ u šk. godini 2019./20. 
5. Imenovanje voditelja ŠSD „Lošinj“ u šk. godini 2020./21.  
6. Izbor osiguravatelja učenika u šk. godini 2020./21. 
7. Izvješće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo o hrani 
8. Odluka o suglasnosti za povećanje sati rada učiteljici povijesti 

Giovanni Jerolimić  
9. Odluka o suglasnosti za povećanje sati rada vjeroučiteljici 

Katarini Mikić 
10. Obavijest o organizaciji i izvođenju nastave u aktualnoj 

epidemiološkoj situaciji u skladu s Uputama Hrvatskog zavoda 
za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja 

Dnevni red je nadopunjen točkama: 
11. Odluka o suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa bez natječaja 
na radnom mjestu učitelja fizike 
12. Odluka o zahtjevu Grada Malog Lošinja za sklapanjem 
Sporazuma o uspostavi i financiranju usluga logopedske rehabilitacije 
u OŠ Maria Martinolića i 
13. Odluka o suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa bez natječaja  
s pomoćnicima u nastavi  

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

Ad 1. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno je verificiran Zapisnik s prethodne 51. tajnica - 
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elektronske sjednice održane dana 14.07.2020. godine. 

Ad 2. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno je usvojeno Izvješće ravnateljice o radu na 
kraju školske godine 2019./20. 

- - 

Ad 3. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno je usvojeno Izvješće ravnateljice o 
godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave u školskoj 
godini 2019./20. 

- - 

Ad 4. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno je usvojeno Izvješće o radu Školskog 
sportskog društva „Lošinj“ za školsku godinu 2019./20. 

- - 

Ad 5. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Na prijedlog ravnateljice, za voditelja Školskog 
sportskog društva „Lošinj“ u školskoj godini 2020./21., 
jednoglasnom Odlukom imenovana je učiteljica tjelesne 
i zdravstvene kulture, Zvjezdana Podunavac, magistra 
kineziologije.  

- - 

Ad 6. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Za osiguravatelja učenika od posljedica nesretnog 
slučaja u školskoj godini 2020./21. jednoglasno je 
odabrana ponuda Croatia osiguranja d.d., uz plaćanje 
godišnje premije po učeniku u iznosu od 30,00 kn.      

- - 

Ad 7. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Ravnateljica je upoznala članove s Izvješćem nastavnog 
Zavoda za javno zdravstvo o ispitivanju energetske i 
prehrambene vrijednosti obroka u školskoj godini 
2019./20., u kojemu je zaključeno da je prehrana u Školi 
bila u skladu s preporukama Nacionalnih smjernica za 
prehranu djece školske dobi, Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti („NN“ br. 121/03) i Normativima za prehranu 
učenika u osnovnoj školi („NN“ br.146/12), te da je u 
odnosu na prethodno razdoblje praćenja zamijećeno 
unapređenje kakvoće prehrane.   

- - 

Ad 8. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno je donesena odluka o davanju suglasnosti 
za povećanje sati rada učiteljici povijesti, Giovanni 
Jerolimić, do punog radnog vremena.  

- - 

Ad 9. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasnom odlukom dana je suglasnost za 
povećanje sati rada vjeroučiteljici Katarini Mikić.  

-  - 

Ad 10. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora s 
načinom organizacije rada i nastave u Školi u aktualnoj 
epidemiološkoj situaciji i o mjerama prevencije i zaštite 
koje se poduzimaju, sve u skladu s Uputama Hrvatskog 
zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i 
obrazovanja od 24. kolovoza 2020. godine.   

- - 

Ad 11. Zaključak  Zadužena osoba Rok 
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Jednoglasnom odlukom dana je suglasnost za 
zasnivanje radnog odnosa bez natječaja sa učiteljem 
fizike, Ivanom Stanojevićem Grčarom, na neodređeno 
nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, sukladno članku 
107. stavku 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi. 

- - 

Ad 12. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasnom odlukom članova prihvaćen je zahtjev 
Grada Malog Lošinja za sklapanjem Sporazuma o 
uspostavi i financiranju usluga logopedske rehabilitacije, 
prema kojemu bi Grad Mali Lošinj snosio troškove po 
osnovi radnog odnosa logopeda (tj. troškove plaće, 
putnih troškova i dr.), dok bi Škola osigurala prostor za 
pružanje usluga logopeda i snosila sve režijske 
troškove.  

- - 

Ad 13. Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasnom odlukom dana je suglasnost za 
zasnivanje radnog odnosa s izabranim pomoćnicima u 
nastavi u školskoj godini 2020./21., za koje sredstva 
osigurava Primorsko-goranska županija u sklopu 
projekta „Uz pomoćnike u nastavi do inkluzivnog 
obrazovanja u Primorsko-goranskoj županiji“. 

- - 

 

KLASA:                                          003-04/20-01/01 

URBROJ: 2213-24-01-20-15 

 
Izvadak iz Zapisnika je sastavila tajnica Škole. 
 


