OSNOVNA ŠKOLA
KAŠTANJER PULA
KLASA: 003-06/17-01/12
URBROJ: 2168/01-55-54-08-17-2
E mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Tel. 052-543-792, fax. 635-043
Pula, 29. prosinca 2017. godine

ZAPIS NIK
Zapisnik s 9. sjednice Školskog odbora održane u petak 29. prosinca 2017. godine u 8 sati i 30
minuta 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
Nevena Starčević, predstavnik Učiteljskog vijeća
Sabina Dobrila Paris, predstavnik osnivača
Lena Radunić, predstavnik osnivača
Izočni članovi Školskog odbora:
Ivana Marjanović – predstavnik vijeća radnika - opravdano
Ostali nazočni:
Nada Crnković, ravnatelj škole
Darinka Jadreško Cerovac - dpl.oecc
Sjednica je započela u 08:30 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. Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
3. Financijski plan za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020.
godinu sa obrazloženjem
4. Razno

Ad. 1) Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora
Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja, bez primjedbi na isti.
Ad.2) Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
Zaključak: Rebalans financijskog plana za 2017.godinu se jednoglasno usvaja, bez
primjedbi na isti
Ad.3) Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu s obrazloženjem
Zaključak: Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu s
obrazloženjem usvaja se bez primjedbi na isti.

Ad.4.) Razno
Pod točkom razno, ravnateljica Nada Crnković naglasila je kako su građevinski radovi u školi
privedeni samome kraju (zamjena kanalizacijskih cijevi). Uredit će se još dvorište škole, te
ukoliko bude ostatka financijskog prihoda popravit će se i rubnici oko škole.
Škola se priključuje i EKO – aktivnostima te će se sadnjom različitih biljaka i različitim drugim
eko aktivnostima uređivati se i oplemeniti okoliš škole.
Ravnateljica je najavila i kako je škola uključena i u Eko projekt Želim stablo, te da škola na
natječaju za dobivanje micro: čipa za navodnjavanje biljke zauzima 7. mjesto od prijavljenih
109 škola.
Najavljeno je i kemijsko čišćenje školske zgrade, nakon svih građevinskih radova. Čišćenje će
obaviti profesionalni poslovni subjekti preko zimskih školskih praznika.
Ravnateljica je najavila i nabavu pametnih ploča u pojedinim razredima. Nabavljena je i
aplikacija Mozabook za korištenje u nastavi. Osigurane su dvije licence za šest učitelja koji će
ih moći koristiti u nastavnom procesu s učenicima.

Iako se u kućnom redu škole spominje zabrana o korištenju mobilnih telefona, ravnateljica je
naglasila kako će učenicima opetovano biti naglašeno nekorištenje istih, kako bi se kvalitetnije
održavala i nastava i međusobni odnos učenika i djelatnika škole.
Spomenuti su učitelji škole koji su u 2017.godini promaknuti iz zvanja učitelja mentora u zvanje
učitelja savjetnika. Učiteljice su E.B., prof.engleskog jezika, T.G. prof. glazbene kulture te
S.P. – prof. informatike.
Ravnateljica je prenijela zahvalu predstavnicima Grada Pule za suradnju i ulaganje u Školu,
predstavniku Vijeća roditelja na podršci i entuzijazmu roditelja u dosadašnjim aktivnostima i
predstavnicima UV i ZV za aktivan doprinos u kvaliteti rada Škole te svima zaželjela ugodne
praznike.
Sjednica je završena u 10:00 sati.

Zapisničar:
_____________________________
/Ivana Maričić, prof./

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

