OSNOVNA ŠKOLA
KAŠTANJER PULA
KLASA: 003-06/17-01/11
URBROJ: 2168/01-55-54-08-17-2
E mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Tel. 052-543-792, fax. 635-043
Pula, 4. prosinca 2017. godine
ZAPIS NIK
Zapisnik s 8. sjednice Školskog odbora održane u ponedjeljak 4. prosinca 2017. godine u 14
sati u kabinetu ravnateljice OŠ Kaštanjer Pula
Nazočni članovi Školskog odbora:
Lucija Čekić, predstavnik osnivača
Alex Anton Bruno Lozić , predstavnik roditelja
Ivana Maričić, predstavnik Učiteljskog vijeća
Ivana Marijanović, predstavnik radnika
Nevena Starčević, predstavnik Učiteljskog vijeća
Izočni članovi Školskog odbora:
Sabina Dobrila Paris, predstavnik osnivača - opravdano
Lena Radunić, predstavnik osnivača - opravdano
Ostali nazočni:
Nada Crnković, ravnatelj škole
Sjednica je započela u 14:00 sati.
Predsjednica Školskog odbora Nevena Starčević vodi sjednicu, utvrđuje kvorum i predlaže
dnevni red:
D n e v n i r e d:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
2. Zahtjev Vijeća roditelja
3. Razno
Predsjednica Školskog odbora Nevena Starčević daje na glasovanje dnevni red i konstatira da
je dnevni red prihvaćen jednoglasno.
Ad. 1) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja, bez primjedbi na isti.

Ad. 2) Zahtjev Vijeća roditelja
Zaključak: Članovi ŠO-a upoznati su s problematikom žalbe Vijeća roditelja te
jednoglasno podržavaju sve poduzete mjere i prijedloge ravnateljice Škole a to su:
- da predsjednica Vijeća roditelja treba kontaktirati roditelje koji ne dolaze na
sjednice Vijeća roditelja, utvrditi razloge njihova ne dolaska te potom obavijestiti
razrednike dotičnih razreda.
- da se na jednoj od sjednica Vijeća roditelja provede anketa kojom bi se utvrdila
motiviranost roditelja za rad u Vijeću roditelja s obzirom da se predstavnici
roditelja pojedinih razreda vrlo često mijenjaju.
Ravnateljica je napomenula i kako je na sjednici Učiteljskog vijeća, dana 29. studenog
2017. godine, naložila svim razrednicima da na sljedećim roditeljskim sastancima iznesu
još jednom svrhu postojanja i djelovanja Vijeća roditelja, njihovu ulogu u Školi te da
motiviraju roditelje da više sudjeluju u radu Vijeća roditelja sa svojim prijedlozima te da
razrednici u točke dnevnog reda roditeljskih sastanaka obavezno uvrste točku
informiranja predstavnika roditelja o radu Vijeća roditelja.
Ad. 3) Razno
Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora o započetim radovima na izmjeni
kanalizacijskih cijevi koji se odvijaju u stražnjem dijelu dvorišta škole. Uzrok problema s
kanalizacijskim cijevima nije greška prilikom injektiranja betona u prethodnim radovima već
korijenje drveća. Stabla čija su korijenja oštećena radovima su zbog sigurnosnih razloga
uklonjena od strane Herculanea-e, dana 28. studenog 2017. godine. Nakon završetka radova u
stražnjem dijelu škole radovi će se nastaviti i u prednjem dijelu škole. S obzirom da će se micati
stari asfalt nakon provedenih radova staviti će se novi asfalt. Svi radovi odobreni su od strane
Grada Pule.
Ravnateljica je zatražila suglasnost članova ŠO da se bivšem učeniku OŠ Kaštanjer,
Marinu Jakšiću, odobri molba da se u ranim jutarnjim satima (od 6:30 do 7:30 sati) može
koristiti sportskom dvoranom OŠ Kaštanjer. Naime, Marin Jakšić trenira košarku i trenutno
konkurira za kadetsku reprezentaciju pa je otac u njegovo ime podnio zamolbu Školi da mu se
odobri da u navedenom terminu dodatno trenira i time poboljša svoje kvalitete. S obzirom da
je dvorana u to vrijeme prazna Škola mu je spremna ustupiti sportsku dvoranu na korištenje.
Prisutni članovi ŠO jednoglasno su se složili s prijedlogom ravnateljice i odobrili zamolbu.
Sjednica je završena u 15:00 sati.
Zapisničar:
______________________________
/Ivana Marijanović, prof./

Predsjednica Školskog odbora:
_____________________________
/Nevena Starčević, prof./

