OSNOVNA ŠKOLA
KAŠTANJER PULA
KLASA: 003-06/18-01/04
URBROJ:2168/01-55-54-08-18-2
E mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Tel. 052-543-792, fax. 635-043
Pula, 29. travanj 2019. godine
ZAPISNIK
Zapisnik sa 25. sjednice Školskog odbora održane u petak 29. travnja 2019. godine
održane
u uredu ravnatelja s početkom u 14 .00 sati
Sjednica je započela u 14.00 sati.
Početak u 14.00 sati dana 29.04.2019. godine
Nazočni:
Nada Crnković, ravnateljica škole
Nevena Starčević, predstavnica Učiteljskog vijeća
Ivana Maričić, predstavnica Učiteljskog vijeća
Lena Radunić, predstavnica osnivača
Alex Anton Bruno Lozić , predstavnik roditelja
Lucija Čekić, predstavnica osnivača

Predsjednica Školskog odbora Nevena Starčević
kvorum te predlaže dnevni red sjednice:
D n e v n i r e d:
1.
2.
3.
4.

pozdravlja sve prisutne, utvrđuje

Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
Natječaj za ravnatelja/icu škole
Poslovnik radu kolegijalnih tijela
Razno

Članovi Školskog odbora jednoglasno su suglasni sa predloženim dnevnim redom.
AD1) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se usvaja. Svi su suglasni.
AD2) Natječaj za ravnatelja/icu škole
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Zaključak: ŠO odlučuje jednoglasno da se 10. svibnja 2019. godine objavi natječaj
za imenovanje ravnatelj/ice u Narodnim novinama i na web stranicama škole kao u
tekstu utvrđenom na današnjoj sjednici.
AD3) Poslovnik radu kolegijalnih tijela
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno donose Poslovnik o radu kolegijalnih tijela kao u
tekstu utvrđenom na današnjoj sjednici.
Isti se objavljuje na Oglasnoj ploči škole dana 29.04.2019. godine.
AD4) Razno
Ravnateljica pohvaljuje Humanitarnu akciju koja je održana u školi kao pomoć djevojčici (
izbrisan podaci učenika/ice). Inicijativa je pokrenuta od strane učiteljice ( izbrisani podaci
učitelja/ice). Sakupljeno je 9.475,00 kuna , a tijekom akcije bila je realizirana prodajna izložba
i program učenika .
Ravnateljica je najavila i novu kurikularnu reformu i novi način rada unutar škola. U uvođenje
cjelovite kurikularne reforme sljedeće školske godine bit će uključeni 1. i 5. razreda u svim
predmetima, a učenici 7. razreda u STEM predmetima.
Škola se prijavila kao partner u EU projektu Udruge Zelena Istra pod nazivom Održivi razvojUrbani vrt i javljeno je da je projektna dokumentacija prihvaćena te se kreće u realizaciju
projekta i to s prvim sastankom projektnog tima.
Najavljen je EKO – dan 2. svibnja 2019. godine kao projektni dan škole unutar kojeg svi
predmeti imaju svojevrsnu radionicu na temu Eko.
17. svibnja 2019. godine u Novigradu biti će održan Festival zavičajnosti – škola će se
predstaviti s projektom Ville rustice pod vodstvom učiteljice povijesti Ivane Maričić.
Ravnateljica još napominje kako je Policija obaviještena o vandalizmu u školskom dvorištu.

Sjednica je završila 29.04.2019. godine u 15.30 sati
U Puli, 29.04.2019. godine
Zapisničar:
Ivana Maričić,prof. pov.

Predsjednik:
Nevena Starčević, prof. LK
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