
Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora 

održane 3.siječnja 2020. s početkom u 18,00 sati 

Prisutni: Sabina Jagačić, Željko Baksa, Zvijezdan Dabac, Lidija Švec, Mirna Češković, Stjepan Klak 

Izočni: Nataša Tudović 

Ravnateljica Renata Koić 

Zapisničar: tajnica škole Renata Modrić Petanjek 

Predloženi dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice ŠO 

2. Usvajanje Izmjena i dopuna GPP-a škole za 2019./2020. 

3. Upiti i prijedlozi 

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 1) Članovi ŠO dobili su sa sazivom sjednice Zapisnik s prethodne sjednice i na isti nije bilo 

primjedaba te je jednoglasno usvojen. 

Ad 2) Ravnateljica je prezentirala prijedlog izmjena i dopuna GPP-a škole za školsku godinu 

2019./2020. te pojasnila da se izmjene uglavnom odnose na način odrade nastavnih dana izgubljenih 

u štrajku učitelja te na promjene u zaduženjima pojedinih učitelja, koje se, sukladno novom Pravilniku 

o tjednim i godišnjim zaduženjima učitelja, zadužuje posebnim poslovima. Riječ je o učiteljima-cama 

Tomeković, Kukić i Dabac s time da se učiteljima Kukić i Dabac povećava satnica za 2 odnosno 4 sata 

ukupno, a učiteljica Tomeković imat će u ovoj školskoj godini 2 prekovremena sata izborne nastave u 

5.razredu. Učitelj Dabac ima s ovim povećanjem na dvije škole puno radno vrijeme, dok učiteljica 

Kukić još uvijek nema.  

Ravnateljica je navela da su učitelji izmjene i dopune GPP-a usvojili na sjednici UV održanoj danas u 

12,00 sati., a Vijeće roditelja na sjednici održanoj također danas s početkom u 17,00 sati te da su 

roditelji izrazili zadovoljstvo zbog činjenice da se nastava neće nadoknađivati subotama 

Članovi ŠO nisu imali primjedaba i prijedlog izmjena i dopuna GPP-a jednoglasno je usvojen. 

Ad 3) Ravnateljica im je napomenula da je s novom dvoranom živnulo cijelo mjesto, jer se treninzi i 

utakmice održavaju subotama i nedjeljama te da se velik broj učenika i učenica naše škole uključio u 

malonogometni klub San Maximillia, jer je to, kao prvo, baš klub Posavskih Brega, kao drugo, ne 

postoji članarina za učenike za prvu godinu treniranja i kao treće, raspored treninga vezan je za 

nastavu tako da roditelji ne moraju djecu voziti na trening, već samo doći po njih. Članovi ŠO izrazili 

su zadovoljstvo zbog svega navedenog. 

Nije bilo drugih upita i prijedloga. 

 

U Posavskim Bregima, 3.siječnja 2020. , 18,45 sati 

Zapisničar: Renata Modrić Petanjek                                              Predsjednica ŠO: Sabina Jagačić 

 


