
  Vinodolska bb 

  51260 Crikvenica 

  Tel./fax. 051/781-091 

 

ZAKLJUČAK 

Sa 5. sjednice Školskog odbora održane  dana 07.10.2021. godine u 17:30 sati 

 

Predloženi  

DNEVNI RED: 

 

1. Prijedlog financijskog plana za 2022. g. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu 

(izvjestiteljica, Jasna Gašparović-voditeljica računovodstva) 

2. Prijedlog II. rebalansa financijskog plana za 2021. godinu(izvjestiteljica, Jasna Gašparović-

voditeljica računovodstva) 

3.Godišnji plan i program rada Škole u školskoj 2021./2022. godini (izvjestiteljica Deana 

Čandrlić Zorica, ravnateljica)-donošenje 

4. Školski Kurikul za školsku 2021./2022. godinu (izvjestiteljica Deana Čandrlić Zorica, 

ravnateljica)-donošenje 

5. Stanje sigurnosti (izvjestiteljica, ravnateljica Deana Čandrlić Zorica) - izvješće 

6. Odgojno-obrazovni rezultati na kraju šk. 2020./2021. god. (izvjestiteljica, pedagoginja 

          Draženka Mažar) - izvješće 

7. Razno 

 

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

Iz očitovanja članova konstatira se da se jednoglasno podržava dostavljeni  prijedlog i donosi  
ODLUKA o prihvaćanju prijedloga financijskog plana za 2022. s projekcijom za 2023. i 2024. 

(Klasa: 431-03/21-01/26 Urbroj: 2107-31-01-21-1) od 15.09.2021. godine. 

 

Ad 2. 

Jednoglasno se podržava dostavljeni  prijedlog i donosi  

ODLUKA o prihvaćanju prijedloga II. izmjena financijskog plana za 2021.g. 

Obrazložen je prijedlog korekcije rezultata poslovanja za 2020.g. uz obrazloženje. 

Konstatira se da se jednoglasno usvaja prijedlog i donosi 

ODLUKA o korekciji rezultata poslovanja za 2020.g. 

 

Ad 3. 

Nacrt prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2021.2022. godinu  je 

objavljen na mrežnim stranicama Škole.  

Predsjednica  konstatira da se jednoglasno podržava objavljeni prijedlog i donosi  

ODLUKA o donošenju Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2021./2022. 

godinu (Klasa: 003-05/21-01/15 Urbroj: 2107-31-01-21-2). 

 



Ad 4. 

Nacrt prijedloga Školskog kurikuluma za školsku 2021./2022.objavljen je na mrežnim stranicama Škole. 

Predsjednica konstatira se da se jednoglasno podržava objavljeni prijedlog i donosi  

ODLUKA o donošenju Školskog kurikula za školsku 2021./2022. godinu  (Klasa: 003-

05/21-01/14 Urbroj: 2107-31-01-21-2). 

 

Ad 5. 

Ravnateljica izvještava o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika sukladno Pravilniku o načinu postupanja odgojno-

obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave 

svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima, a temeljem provedene evaluacije. 

Predsjednica konstatira da se jednoglasno usvaja 

Izvješće o stanju sigurnosti. 

 

Ad 6. 
Pedagoginja podnosi izvještaj o odgojno-obrazovnim rezultatima na kraju školske 2020./2021. 
godine. 

Predsjednica konstatira  da se jednoglasno usvaja Izvješće o odgojno-obrazovnim 

rezultatima na kraju  školske 2020./2021. godine. 

 

Ad 7. 

Osiguranje učenika 

Jednoglasno se vrši izbor osiguravajuće kuće Croatia za osiguranje učenika, kao najpovoljnije. 

 

 

 

 
 

 

 


