
SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA 

KLASA : 003-08/17-01/9 

URBROJ : 2138-22-06-17-2 

Vela Luka,  20. rujna  2017. god. 

 

 

Z A P I S N I K 

 

 

sa 2. sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka koja se održala 03. listopada 2017. godine u 

prostorijama Srednje škole Vela Luka sa početkom u 18.00  sati. 

 

NAZOČNI : Ofelija Dragojević (ravnateljica), Ivan Tabain (predsjednik), Fani Šeparović (član), 

Vinka Prizmić (član), Marina Šego (član), Maja Barčot (član),  Jelena Berković (član), Tino Žuvela 

(član), Lidija Dragojević (zapisničar) 

 

NENAZOČNI : nitko 

 

Konstatirano  je da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik je  otvorio sjednicu i  pročitao dnevni red koji glasi :  

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika sa 1.  sjednice Školskog odbora ( zapisnik se šalje u prilogu ovog poziva 

na uvid) 

2. Izvještaj o radu za školsku godinu 2016./2017.  

3. Kurikulum  Srednje škole Vela Luka za školsku godinu 2017./2018. 

4. Godišnji program rada škole za školsku godinu 2017./2018.  

 

Pristupilo se usvajanju predloženog dnevnog reda.  

 

ZAKLJUČAK :  

Dnevni red je usvojen.  

 

 Točka 1.  

Nije bilo primjedbi na zapisnik sa 1. sjednice Školskog odbora, pa je zapisnik jednoglasno prihvaćen.  

 

 

 Točka 2. 

Predsjednik je predao riječ ravnateljici.  

Članovi Školskog odbora ispred sebe su imali tablete  na kojima je putem prezentacije bio opisan 

sadržaj Izvještaja o radu za školsku godinu 2016./2017. a ujedno je i ravnateljica objašnjavala što sve 

sadržava navedeni Izvještaj. 

Nakon rasprave prešlo se na glasovanje.  

 

ZAKLJUČAK :   

Izvještaj o radu za školsku godinu 2016./2017.  jednoglasno je prihvaćen. 

 

U 18.45 sjednicu Školskog odbora napustila je Jelena Berković član Školskog odbora ali na sjednici je 

joj uvijek postojao kvorum.  

 

 Točka 3. 

Predsjednik je predao riječ ravnateljici.  

Kurikulum treba donijeti do 30. rujna tekuće školske godine. Kurikulum sadržava sve aktivnosti 

tijekom školske godine a koje nisu dio redovite nastave, pa se tako škole razlikuju po sadržaju 



kurikuluma. Pa tako kurikulum sadržava plan dopunske i dodatne nastave, izvannastavne aktivnosti, 

školske projekte i  planirane izlete i ekskurziju, natjecanja u znanju i sportska natjecanja. Za vrijeme 

izlaganja ravnateljice prisutni članovi su ispred sebe imali tablete na kojima je putem prezentacije bilo 

opisano sve što sadrži kurikulum škole.  

Nakon rasprave prešlo se na glasovanje.  

 

ZAKLJUČAK :  

Kurikulum Srednje škole Vela Luka za školsku godinu 2017./2018. jednoglasno je prihvaćen. 

 

 Točka 4. 

Predsjednik je predao riječ ravnateljici.  

Ravnateljica je putem prezentacije pojasnila Godišnji program rada za školsku godinu 2017./2018.  

Prešlo se na glasovanje.  

ZAKLJUČAK : Godišnji program rada škole za školsku godinun2017./2019. je usvojen jednoglasno. 

 

Prijedlog članova Školskog odbora je da se u školi održi sastanak sa predstavnicima obrtnika Vele 

Luke zbog održavanja praktične nastave. Ravnateljica je prihvatila taj prijedlog.  

 

S ovim je sjednica završila u 19.00 sati. 

 

 

           
             PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:                             ZAPISNIČAR : 

                                  Ivan Tabain                                              Lidija Dragojević 


