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Rijeka, 13. lipnja 2019. 

 

 

ZAPISNIK 

sjednice Školskog odbora Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“, održane dana 13. lipnja 

2019. godine (četvrtak) s početkom u 18:00 u zbornici škole.  

Sjednici su nazočili sljedeći članovi Školskog odbora: 

- Marta Žambok 

- Anton Gržeta 

- Ksenija Rukavina Kovačević. 

- Marko Kolić 

- Danijela Perić Kosović 

- Zorica Janković 

- Vlč. Piotr Modrzejewski. 

Sjednici je prisustvovala ravnateljica s. Marija Maja Dolenec i gospođa Jasna Buketa. U dijelu 

sjednice bile prisutne i tajnica škole gospođa Daniela Jelavić i gospođa Jasna Blečić. 

 

Dnevni red: 

1. Odluka o imenovanju v. d. ravnatelja/ice Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ 

2. Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad u Katoličkoj osnovnoj školi „Josip Pavlišić 

Nakon uvodne molitve predsjednica je upoznala članove Školskog odbora (u daljnjem tekstu: 

ŠO) s dnevnim redom.  

Predsjednica je predložila  sljedeću nadopunu Dnevnog reda:  

1. Prijedlog školskih uniformi za više razrede 

2. Izvješće o provedenom nadzoru prosvjetne inspekcije 

3. Pravilnik o zapošljavanju 

4. Kućni red Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ 

5. Pismo Vijeća roditelja 



 

Nadopune i izmjene u dnevnom redu jednoglasno su usvojene. 

 

Ad 1) Temeljem odluke osnivača Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“, Riječke 

nadbiskupije, za vršiteljicu dužnosti ravnatelja Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ 

imenovana je gđa Jasna Buketa, prof. 

Ad 2) Predstavnica Povjerenstva za školske uniforme iznijela je članovima ŠO prijedlog 

školskih uniformi za učenike viših razreda. Dogovoreno je da će Povjerenstvo za školske 

uniforme dogovoriti novi sastanak s predstavnicima  tvrtke „RIO“  i detaljnije pojasniti 

moguće popuste kod narudžbi. Nakon jasnije postavljenog financijskog plana Povjerenstvo će 

izvijestiti članove ŠO. 

 

Ad3) Ravnateljica je izvijestila članove ŠO o provedenom inspekcijskom nadzoru. U 

navedenom roku potrebno je sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

uskladiti: Statut, Pravilnik o radu, Kućni red i donijeti Pravilnik o zapošljavanju. 

 

Ad 4) Tajnica Škole predstavila je članovima ŠO izmjene i dopune Pravilnika o zapošljavanju 

te je dogovoreno da će isti biti usvojen putem e-sjednice.  

 

Ad5)  Kućni red Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ jednoglasno je usvojen.  

 

Ad 6) Provedena je rasprava o uvođenju cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u sve 

razrede od sljedeće školske godine. Izneseni su rezultati ispitivanja koji se odnose na 

suglasnosti roditelja za uvođenje COOR-a. Budući da nije dobivena stopostotna suglasnost 

roditelja, zaključeno je da će Učiteljsko vijeće uputiti zamolbu Osnivaču za uvođenjem 

cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u prve razrede od sljedeće školske godine. 

 

Ad 7) Vijeće roditelja uputilo je Školskom odboru dopis u kojem postavljaju pitanja koja se 

odnose na financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju te na način 

organizacije i realizacije odgojno-obrazovnog procesa u višim razredima. O navedenim 

pitanjima se raspravilo te je donesen zaključak da će se, nakon što se detaljno isplaniraju 

načini i mogućnosti organizacije i provedbe odgojno-obrazovnog procesa u višim razredima, 

roditelje pravovremeno obavijestiti o istome. 

Sjednica Školskog odbora je zaključena u 20:15. 

            Zapisničarka:                                          Predsjednica Školskog odbora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

_________________________                                          _________________________ 

    Danijela Perić Kosović                                                                  Marta Žambok 


