OBRTNIČKA ŠKOLA
Vladimira Nazora 9
35 000 Slavonski Brod
KLASA: 602-03/16-01/216
URBROJ: 2178/01-17-16/1627
U Slavonskom Brodu, 22. prosinca 2016. godine

ZAPISNIK
sa dvadeset i druge sjednice Školskog odbora Obrtničke škole održane dana 22. prosinca
2016. godine s početkom u 18:15 sati u Maloj sali Obrtničke škole

Predsjednica Školskog odbora Kristina Klinc, sazvala je sjednicu Školskog odbora.
Sjednici su nazočni sljedeći članovi Školskog odbora: Renata Lucić, Mirela Đaković, Božo
Janković, Martina Lemaić i Krešimir Grubanović,. Na sjednici su prisutni i ravnatelj
Obrtničke škole, Josip Miklaušić, tajnica Škole Ankica Lopojda te voditeljica računovodstva
Željka Vilić. Predsjednica Školskog odbora pozdravila je sve prisutne, utvrdila da se Robert
Čabraja ispričao jer ne može doći na današnju sjednicu. Predložila je sljedeći

dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Školskog odbora
2. Usvajanje financijskog plana za 2017. godinu (projekcije za 2018./2019.)
3. Različito

Prijedlog današnjeg dnevnog reda jednoglasno je usvojen.
Ad 1)
Predsjednica Kristina Klinc pozvala je članove Školskog odbora da se izjasne o prihvaćanju
priloženog zapisnika sa dvadeset i prve sjednice Školskog odbora. Budući da nije bilo pitanja
niti primjedbi na Zapisnik jednoglasno je donesena sljedeća
Odluka
usvaja se Zapisnik sa 21. sjednice Školskog odbora Obrtničke škole

Ad 2)

Predsjednica Kristina Klinc zamolila je gospođu Željku Vilić, voditeljicu računovodstva u
Obrtničkoj školi, da objasni Financijski plan Obrtničke škole za 2017. godinu, odnosno
projekcije za 2018./2019. godinu. Plan prihoda i rashoda poslovanja za 2017. godinu te
Prijedlog plana proračuna za 2017. godinu dostavljeni su članovima Školskog odbora uz
poziv na današnju sjednicu. Voditeljica računovodstva pojasnila je da je plan prihoda
poslovanja identičan prošlogodišnjem, plaće se godinama nisu mijenjale, a tekuće pomoći su
strogo određene, to su stroga namjenska sredstva. Rashodi su vezani uz broj učenika pa je
tako ove godine rashod manji jer imamo manje upisanih učenika. Iz vlastitih sredstava prošle
školske godine obnovili smo računala, a ove godine ćemo obnoviti pomagala u frizerskom i
kozmetičkom praktikumu.
Nakon pojašnjenja ravnatelja Josipa Miklaušić, jednoglasno je donesena sljedeća

Odluka
usvaja se Financijski plan Obrtničke škole za 2017. godinu i
projekcije za 2018. i 2019. godinu

Školski odbor Obrtničke škole suglasan je da se sredstva vlastitih prihoda troše sukladno
Financijskom planu Obrtničke škole za 2017. godinu, po pozicijama koja su planirana za
rashode poslovanja iz izvora vlastitih prihoda, sukladno Financijskom planu za 2017. godinu.

Ad 3)
Na temelju Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz Odluku o početku i
završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih
škola za školsku godinu 2016./ 2017., KLASA: 602-01/16-01/00197, URBROJ: 533-25-160007 od 14. prosinca 2016. godine predsjednica Školskog odbora predložila je da se početak
drugog polugodišta odgodi za 16. siječnja 2017. godine. Naime, Ravnatelj smatra da će biti
nemoguće organizirati izvođenje nastave jer su naši učenici uglavnom putnici. Ako putnički
prijevoz ne radi, mi nismo u mogućnosti organizirati prijevoz samo naših učenika, odnosno
organizirati i izvoditi nastavu. Potrebno je stoga donijeti odluku o izmjeni i dopuni Godišnjeg
plana i programa rada Obrtničke škole za školsku godinu 2016./2017. gdje se navodi da drugo
polugodište počinje dana 12. siječnja 2017. godine.
Predsjednica Kristina Klinc pozvala je članove Školskog odbora da se izjasne o prijedlogu,
odnosno Preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nakon kraće diskusije donesena je
jednoglasna
Odluka
o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa rada Obrtničke škole
za školsku godinu 2016./2017.

Budući da više nije bilo prijedloga niti primjedbi na dnevni red sjednica Školskog odbora
zaključena je u 19:00 sati.

Zapisnik vodila:
tajnica Škole
Ankica Lopojda

Predsjednica Školskog odbora
Obrtničke škole
Kristina Klinc

