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9. sjednica Školskog odbora održana je u petak  01.10.2021. godine s početkom u 17:30 sati u prostorijama 

produženog boravka.       

Na  sjednici je usvojen  sljedeći 

DNEVNI RED 

1. Donošenje odluke o usvajanju  zapisnika sa 8. sjednice održane 6.9.2021. godine. 

2. Izvješće o realizaciji Kurikuluma škole za školsku godinu 2020./2021.- izvjestiteljica Vesna Šebek 

3. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2020./2021.- izvjestiteljica 

Vesna Šebek 

4. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2021./2022.- izvjestiteljica Vesna Šebek 

5. Donošenje Kurikuluma škole za školsku godinu 2021./2022.- izvjestiteljica Vesna Šebek 

6. Donošenje 2. dopuna Plana nabave za 2021. godinu- izvjestiteljica Vesna Šebek 

7.  Ostala pitanja i priopćenja.  

 
Na sjednici su donijete sljedeće odluke: 

Ad 1) 

Usvaja se zapisnik sa 8. sjednice održane 6.9.2021. godine. 

Ad 2) 

Članovi ŠO nisu imali pitanja niti priopćenja te su jednoglasno prihvatili izvješće ravnateljice. 

Ad 3) 

Članovi ŠO nisu imali pitanja niti priopćenja te su jednoglasno prihvatili izvješće ravnateljice. 

Ad 4) 

Donosi se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2021./2022. 

Ad 5) 

Donosi se Kurikulum škole za školsku godinu 2021./2022. 

Ad 6) 

Donose se 2. dopune Plana nabave za 2021. godinu. 
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Ad 7) 

Ravnateljica Škole zamolila je članicu ŠO Dubravku Šurlan za ponovno pokretanje suradnje glede uvođenja 

knjižničnog programa u školsku knjižnicu. Članica Dubravka Šurlan istaknula je kako se radi o CROLIST informacijskom 

sustavu koji svojim karakteristikama udovoljava potrebama knjižnice te je idealna zamjena dosadašnjem programu 

OSA.  

Ravnateljica Škole i članica Dubravka Šurlan dogovorile su se kako će zajednički imenovati povjerenstvo za uvođenje 

programa u školsku knjižnicu.  

Članica Dubravka Šurlan napomenula je da je primijetila prilikom ranijih  dolazaka kako škola ima osigurane sve 

tehničke uvjete za njegovo uvođenje te da je stručna suradnica knjižničarka već upoznata s radom u navedenom 

programu. 

 

 

Predsjednik Školskog odbora: 

Damir Korpar, v.r. 


