
SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA 

KLASA : 003-08/17-01/7 

URBROJ : 2138-22-06-17-2 

Vela Luka, 12. travnja 2017. god. 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka koja se održala 11. 

travnja 2017. godine u prostorijama Srednje škole Vela Luka sa početkom u 17.30 sati. 

 

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

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

Dragojević (tajnica) 

 

NENAZOČNI : Tino Žuvela (član), opravdano 

 

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

 

Ravnateljica Ofelija Dragojević  pozdravila je prisutne i otvorila sjednicu. Predala je riječ 

najstarijem članu Školskog odbora Marini Šego koja po Statutu vodi konstituirajuću sjednicu. 

Predsjedavateljica sjednice je pročita dnevni red koji glasi :  

 

 DNEVNI RED :  

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

4. Izbor zapisničara 

 

Dnevni red je usvojen te se započelo sa sjednicom. 

 

 

 Točka 1.  

Predsjednica  je obavijestila prisutne kako je prema odredbama Zakona o odgoju i 

obrazovanju i odredbama Statuta škole izvršen postupak imenovanja članova Školskog 

odbora. 

 

 

 Točka 2. 

Izvršeno je verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora.  

 

 

 Točka 3. 

Otvorena je rasprava. Uobičajeno je da predsjednik Školskog odbora bude netko iz reda 

djelatnika škole  pa je predložen Ivan Tabain kao kandidat za novog predsjednika Školskog 

odbora. Ivan Tabain je prihvatio kandidaturu. Nitko nije imao drugi prijedlog te se prešlo na 

glasovanje. Glasovanje se trebalo obaviti javno, dizanjem ruku.  

ZAKLJUČAK : Ivan Tabain jednoglasno je izabran za novog predsjednika Školskog odbora. 



Dalje je trebalo izabrati i zamjenika predsjednika Školskog odbora. Za zamjenika 

predsjednika Školskog odbora predložena je Marina Šego. Ona je prihvatila kandidaturu. 

Nitko nije imao drugi prijedlog , pa se prešlo na glasovanje. 

ZAKLJUČAK: Marina Šego je jednoglasno izabrana za zamjenicu predsjednika Školskog 

odbora. 

 

Nakon toga je predsjedavateljica Marina Šego predala riječ novom predsjedniku Školskog 

odbora.  

 

 Točka 4. 

Za zapisničara predložena je tajnica Lidija Dragojević. Prijedlog je jednoglasno usvojen.  

ZAKLJUČAK : Za zapisničara izabrana je tajnica Lidija Dragojević. 

 

  

Predsjednik je nakon ove točke predao riječ ravnateljici. 

Ravnateljica je upoznala  članove Školskog odbora o radu Srednje škole Vela Luka: broju 

učenika, zanimanjima, kadrovskim uvjetima, materijalnim i prostornim uvjetima, o  

financiranju škole. Problem je sa strukovnim zanimanjima za kojima vlada sve slabiji interes i 

upisuje se sve manje učenika. Trenutno u školi ima 125 učenika i 31 nastavnik. Škola radi u 

jednoj smjeni, a poslijepodne se održavaju vanškolske aktivnosti. Prema Ugovoru iz 2016. 

godine između Srednje škole Vela Luka i Općine Vela Luka, novom sportskom dvoranom 

upravlja Srednja škola Vella Luka. Ujutro se koristi za nastavu a popodne  je  koriste klubovi 

koji su zainteresirani. 

 Kurikulum škole se donosi svake godine on sadrži dosta aktivnosti  i većina nastavnika je 

uključena. Škola je trenutno prijavljena na više projekata, a novi projekt se zove : „Pismenost 

za budućnost“. U projektu „E-škole“ dosta se toga dobilo i postiglo. Škola ima 30 tableta, 

održavaju se edukacije za nastavnike. GLOBE skupina ide na državno natjecanje i jedna 

učenica ide na državno natjecanje iz računovodstva.  

Ravnateljica je upoznala nove članove sa problematikom financiranja.  

Marina Šego je predložila kako bi se mogla uvesti neka nova zanimanja, a ravnateljica je 

objasnila kako je problem otvoriti novo zanimanje zbog kadrovskih uvjeta i općenito malog 

broja učenika zainteresiranih za upis u strukovna zanimanja.  

 

 

 

S ovim je sjednica završila u 18.40 sati. 

 

 

 

           

             PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:                             ZAPISNIČAR : 

                                  Ivan Tabain                                                       Lidija Dragojević 


