
OSNOVNA ŠKOLA 
KAŠTANJER PULA 
KLASA: 003-06/20-01/10 
URBROJ:2168/01-55-54-08-20-2 
 E mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr 
Tel. 052-543-792, fax. 635-043 
Pula,  07. listopad 2020. godine 
 

Z A P I S N I K 
 

Zapisnik s 45. sjednice Školskog odbora održane u srijedu 07.10.2020. godine u 
učionici glazbene kulture na adresi Rimske centurijacije 29, Pula 

 
Sjednica je započela u 14.00 sati. 
 
Nazočni:  
Marija Čulinović - predstavnik Učiteljskog vijeća 
Sabina Dobrila-Paris – predstavnik osnivača  
Maja Prokl - predstavnik Učiteljskog vijeća 
Lena Radunić - predstavnik osnivača  
 
Odsutni: 
Lucija Čekić – predstavnik osnivača 
Ivana Marijanović – predstavnik skupa radnika  
Alex Anton Bruno Lozić – predstavnik roditelja  
 
Sjednici su još nazočili: 
Nada Crnković – ravnateljica škole 
Darinka Jadreško Cerovac – voditelj računovodstva škole 
 
 
Predsjednica Školskog odbora Marija Čulinović  pozdravlja sve prisutne otvara 45. 
sjednicu Školskog odbora OŠ Kaštanjer Pula, utvrđuje kvorum te predlaže dnevni red 
sjednice:       
                                        
D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Polugodišnje financijsko izvješće za period od 01.01. do 30.06.2020. godine 
3. Rebalans financijskog plana u 2020. godini 
4. Izvješće o radu u školskoj 2019./2020. godini 
5. Donošenje godišnjeg plana i programa rada za školsku 2020./2021. godinu  
6. Donošenje Školskog kurikuluma za 2020./2021. školsku godinu 
7. Izvješće o stanju sigurnosti za period od 01.01. do 31.08.2020. godine  
8. Donošenje Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela 



  
 
Članovi Školskog odbora jednoglasno su suglasni s predloženim  dnevnim redom. 
  
AD1)  Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
 
 
 Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se usvaja. Svi su suglasni. 
 
 
AD2) Polugodišnje financijsko izvješće za period od 01.01. do 30.06.2020. godine 
 
Zaključak: Polugodišnje financijsko izvješće za period od 01.01. do 30.06.2020. 
godine jednoglasno je usvojeno. 
 
 
AD3) Rebalans financijskog plana u 2020. godini 
 
  
 
Zaključak: Rebalans financijskog plana u 2020. godini jednoglasno je usvojen. 
 
 
AD4) Izvješće o radu u školskoj 2019./2020. godini 
 
 
 
 
Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu u školskoj 
2019./2020. godini. 
 
 
AD5) Donošenje godišnjeg plana i programa rada za školsku 2020./2021. godinu  
 
 
Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada za 
školsku 2020./2021. godinu. 
 
 
AD6) Donošenje Školskog kurikuluma za 2020./2021. školsku godinu 
 
 
Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio Školski kurikulum za školsku 
2020./2021. godinu. 
 
 



AD7) Izvješće o stanju sigurnosti za period od 01.01. do 31.08.2020. godine  
 
 
Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o stanju sigurnosti za 
period od 01.01. do 31.8.2020. godine. 
 
 
AD8) Donošenje Izmjene i dopune Poslovnika o radu kolegijalnih tijela 
 
 
Zaključak: Školski odbor jednoglasno je usvojio Donošenje Izmjene i dopune 
Poslovnika o radu kolegijalnih tijela.  
 
 
 
Sjednica je završila 07.10.2020 godine u 15:17 sati. 
 
U Puli, 07.10.2020. 

 

              Zapisničarka:                  Predsjednica: 
 

________________________                                              ________________________       
     Maja Prokl                                                                                      Marija Čulinović 
 
 


