SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA
KLASA : 003-08/18-01/1
URBROJ : 2138-22-06-18-1
Vela Luka, 29. veljače 2018. godine god.
ZAPISNIK
sa 4. sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka koja se održala 27 veljače 2018. godine u
prostorijama Srednje škole Vela Luka sa početkom u 14.00 sati.
NAZOČNI : Ofelija Dragojević (ravnateljica), Ivan Tabain (predsjednik), Fani Šeparović (član),
Vinka Prizmić (član), Marina Šego (član), (član), Tino Žuvela (član), Lidija Dragojević (zapisničar)
NENAZOČNI : Maja Barčot, Jelena Berković
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 3. sjednice Školskog odbora ( zapisnik se šalje u prilogu ovog poziva
na uvid)
2. Usvajanje financijskog izvještaja za 2017. godinu
3. Europski razvojni plan Srednje škole Vela Luka
4. Eksperimentalni program „Škola za život“
Pristupilo se usvajanju predloženog dnevnog reda.
ZAKLJUČAK :
Dnevni red je usvojen.
Točka 1.
Zapisnik sa 3. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen
Točka 2.
Predsjednik je predao riječ računovođi Fani Cetinić koja je pojasnila financijski izvještaj za 2017.
godinu.
ZAKLJUČAK : Financijski izvještaj za 2017. godinu jednoglasno je usvojen
Točka 3.
Predsjednik je predao riječ ravnateljici.
Ravnateljica je pojasnila kako je Europski razvojni plan dokument koji moramo imati kako bi se mogli
prijaviti za projekt ERASMUS- mobilnost nastavnika. On se odnosi na pregled potreba ustanove te
ciljeve koje škola želi postići. Ovaj plan razvoja predviđen je za razdoblje od četiri godine. Potrebna je
suglasnost Školskog odbora o usvajanju ovog plana.
ZAKLJUČAK : Školski odbor daje suglasnost na Europski razvojni plan Srednje škole Vela Luka
Točka 4
Predsjednik je predao riječ ravnateljici.
Ravnateljica je započela sa izlaganjem.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavilo je natječaj za eksperimentalni program „Škola za život“.
Cilj ovog programa je primjena novih kurikuluma i novih oblika i metoda rada. Uvode se novi
kurikulumi u prve razrede gimnazije i prve razrede za četverogodišnja strukovna zanimanja samo u
općim predmetima. Okvir za novi kurikulum odnosi se na darovitu djecu i djecu s teškoćama u
razvoju. Ovaj program planira se za početak uvesti u 80-tak škola školske godine 2018/2019. Sve
pripreme moraju biti gotove do početka rujna 2018. godine. Uvjet za prijavu na projekt je digitalna

zrelost škole minimalna ocjena 2. Naša škola zadovoljava taj uvjet. Ovaj projekt financirao bi se iz
proračuna, europskih i strukturnih fondova. Rok za prijavu je 15. ožujka 2018. godine
Nastavničko vijeće je na svojoj sjednici dalo suglasnost da se škola prijavi na projekt.
Vijeće roditelja na svojoj 2. sjednici dalo potporu i suglasnost za navedeni program.
S obzirom da je jedan od uvjeta koji je potreban za prijavu na javni poziv suglasnost Školskog odbora,
prešlo se na glasovanje za davanje suglasnosti.
ZAKLJUČAK : Članovi Školskog odbora daju suglasnost da se Srednja škola Vela Luka prijavi za
sudjelovanje u eksperimentalnom programu
Sjednica je završila u 14.45 sati

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:
Ivan Tabain

ZAPISNIČAR :
Lidija Dragojević

