Katolička osnovna škola “Josip Pavlišić“
Omladinska 14, 51000 Rijeka
tel: 051/569-150
e-mail: ured@kat-os-jpavlisic.hr
OIB: 71128129163
__________________________________________________________________________
KLASA: 003-08/17-01/2
URBROJ: 2170/01-55-01/05-17-6
Rijeka, 28. rujna 2017.

ZAPISNIK
sjednice Školskog odbora Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“, održane dana 27. rujna
2017. godine (srijeda) s početkom u 17,30 h u zbornici škole.
Sjednici su nazočili sljedeći članovi Školskog odbora:
-

Marta Žambok
Anton Gržeta
Vlč. Piotr Modrzejewski
Marko Kolić
Danijela Perić Kosović

Sjednici je prisustvovala ravnateljica s. Marija Maja Dolenec. Svoju odsutnost opravdale su
gđa. Ksenija Rukavina Kovačević i gđa. Zorica Janković.

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane 8. svibnja 2017. godine
2. Izvješće o radu za šk. god. 2016./2017.
3. Donošenje Godišnjeg plana i programa Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ za
šk. god. 2017./2018.
4. Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2017./2018.
5. Organizacija rada škole u šk. god. 2017./2018.
6. Donošenje cijene obroka i produženog boravka
7. Potvrđivanje izbora dobavljača za školsku kuhinju i izabranog osiguravatelja
8. Razno
Ad 1.) Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad 2.) Ravnateljica škole predstavila je članovima Školskog odbora Izvješće o radu u šk. god.
2016./2017.
Ad 3.) Godišnji plan i program rada za šk. god. 2017./2018. jednoglasno je usvojen.

Ad 4.) Školski kurikulum za šk. god. 2017./2018. jednoglasno je usvojen.
Ad 5.) Ravnateljica je izvijestila članove ŠO o planovima vezanim uz organizaciju rada u šk.
god. 2017./2018.
Ad 6.) Cijena produženog boravka i školske prehrane ostaje ista.
Ad 7.) Školski odbor potvrdio je prošlogodišnjeg dobavljača hrane i osiguravatelja Jadransko osiguranje.
Ad 8.) Sigurnost u školi – U tijeku su radovi na osiguravanju ulaznih vrata.
Prijevoz učenika – Ispituje se mogućnost organiziranog prijevoza učenika.
Financiranje škole - Nadbiskupija redovito podmiruje sve preuzete obveze te se
promišlja i o mogućnostima uključivanja drugih izvora financiranja.
Sjednica je završila u 20:30.
Zapisničarka:

Predsjednica Školskog odbora:

_________________________

_________________________

Danijela Perić Kosović

Marta Žambok

