
Zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane dana 29.rujna 2015.godine u školi u Hvaru 
s početkom u 18,02 sati. 

Sjednicu je sazvao i vodi predsjednik Tonči Visković koji konstatira nazočnost sljedećih 
članova Školskog odbora : Damir Šurjak, Vinka Karković, Vinko Ravlić, Margita Jurić i 
Tonči Visković.  
Izočan je Jurica Petrić. Nema člana –predstavnika/ice Vijeća roditelja jer isti još nije 
izabran/a.  
Sjednici nazoči ravnatelj Saša Paduan. 
Predsjednik predlaže dnevni red i stavlja na glasovanje : 

1. Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice 
2. Školski kurikulum/Strukovni kurikulum Srednje škole Hvar za 

šk.2015./2016.godinu 
3. Godišnji plan i program rada Srednje škole Hvar a šk.2015./2016.godinu 
4. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za nastavnicu hrvatskog 

jezika 
5. Izvješće o provedbi maturalnog putivanja šk.2015./2016.godine 
6. Razno 

Temeljem glasovanja predsjednik konstatira da je dnevni red jednoglasno usvojen. 
Ad.1.) Nije bilo primjedbi na zapisnik sa prošle sjednice te predsjednik konstatira da je 
zapisnik jednogasno verificiran. 
Ad.2.) Predsjednik daje riječ ravnatelju koji ističe kako je naša Škola transparentno 
objavila prijedloge i Kurikuluma i GPP-a na web stranici uz poziv zainteresiranima na 
davanje mišljenja, primjedbi. Nazočne je ukratko upoznao sa izjašnjavanjem Vijeća 
roditelja tj. većina je dala pozitivno mišljenje odnosno nije bilo  u roku upućenih  
primjedb . Uz bogat sadržaj, ravnatelj je istaknuo važnost tj.zakonsku obvezu postupka 
samovjrednovanja. Izabrani su predstavnici iz reda nastavnika za članove Povjerenstva o 
čemu će biti riječ u narednoj točki, a ravnatelj je imenovao članove Timova za kvalitetu. 
Ima puno aktivnosti, a potpune novine su – aktivnosti vezane za nastavu fizike u Jelsi, a u 
svezi s mogućim posjetom Gardelandu informirani smo da učenici sami snose trošak ; 
Dan otvorenih vrata Škole; dva značajna povijesna događaja – obljetnica urote Zrinsko-
Franskopanske i Viškog boja . Strukovni kurikulum posebno obrađuje aktivnosti vezane 
za područje rada i obrazovne sektore-turizam i ugostiteljstvo i poljoprivede. Roditelji su 
zadovoljni raznolikošću aktivnosti i nastojanjima za osuvremenjivanjem nastave drugim 
oblicima rada,nastave – terenske, izleti, izvanučionička nastava, projektna , 
izvannastavne aktivnosti. Na kraju ostaje još tehnički „dotjerati“ tekst .Donosi se  
 
                                                 Odluka  
Na temelju članka 98.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, 
br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.) i čl.43.Zakona o 
strukovnom obrazovanju („NN“, br.30/90) i čl.1.Izmjena i dopuna Statua Srednje škole 
Hvar, na prijedlog Nastavničkog vijeća, a uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja, Školski 
odbor Srednje škole Hvar na sjednici održanoj dana 29.rujna 2015.godine usvojio je 
jednoglasno Školski i Strukovni kurikulum Srednje škole Hvar za šk.2015./2016.godinu. 
Školski i Strukovni kuriklum bit će objavljen na mrežnoj stranici Srednje škole Hva 



 
 
 
 
 
Ad.2.) Predsjednik daje riječ ravnatelju – u odnosu na prijedlog na web stranici ispravili 
smo neke manje propuste. Nakon kozultacije, uvrstili smo Dan Škole u Jelsi -
27.studenoga. I prijedlog GPP-a je bio transparentno na web stranici.  Objašnjava zašto 
se ne može imenovati Povjerenstvo za samovrjednovanje strukovnih programa- jer 
unatoč prepisci s gosp.Radvčićem, nadležnim u Županiji , nismo dobili odluku /rješenje o 
imenovanju člana iz reda Osnivača. Naši članovi su : iz reda nastavnika- Damir Šurjak , 
Nikolina Carić, Sanda Stančić i Nadica Sarjanović; 1 učenik iz Jelse i roditelj iz Hvara . 
Članovi Timova su navedeni u tekstu u poglavlju o samovrjednovanju. Tajnica se 
osvrnula na pojašnjenje potrebe  za stručnim suradnikom i administrativnim radnikom 
jer je krajnje vrijeme da se ispravi nepravda što je očito kad se usporedi s drugim 
školama. I ovaj tekst će se tehnički urediti kako bi se, skupa s prethodnim dokumentom 
poslao do 5.listopada MZOS-u.  
Predsjednik je stavio na glasovanje tekst GPP-a s ispravcima u odnosu na prijedlog na 
webu i objavio rezultat glasovanja – donosi se  
 
                                                               Odluka 
Na temelju članka 28.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“, 
br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,94/13. i 152/14.)  čl.1.Izmjena i 
dopuna Statua Srednje škole Hvar, na prijedlog ravnatelja, Školski odbor na sjednici 
održanoj 29.rujna 2015. jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada Srednje 
škole Hvar za šk.2015./2016.godinu. 
Godišnji plan i program rada Srednje škole Hvar za šk.2015./2016.godinu bit će obavljen 
na mrežnoj stranici Srednje škole Hvar.  
 
 
Ad.3.) Na zahtjev ravnatelja članovi Školskog odbora jednoglasno daju prethodnu 
suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu nastavnice hrvatskog jezika 
(zamjena Franke Peronja na bolovanju ), nakon 15 dana – do 60 dana , s Marinom 
Janković Radonić,prof.hrvatskoga jezika . 
Iako nije bilo na dnevnm redu ( jer još nije bio poznat ishod razgovora ravnatelja s 
mogućim kandidatima)- članovi Školskog odbora upoznati su s problematikom zamjene 
Slavice Bubalo tj. nijedan kandidat nije bio raspoložen za zamjenu , za putovanje bez 
smještaja te će se, zbog kontinuiranog odvijanja nastavnog procesa, rasporediti satovi 
između postojećih radnica- Katijane Beritić, Nikolina Carić i Andreje Roić. Odmah smo 
uputili Uredu državne uprave prijavu potrebe za radnikom/icom. Nismo dobili odgovor 
ni za zamjenu nastavnice matematike u Hvaru ( bolovanje Sandre Tudor)pa zamjena 
funkcionira i nadalje, s tim da se zaduženje za satničara dodjeljuje Ljubici Tadić ( iz 
razloga praktičnosti i operativnosti).  



Ad.4.) D.Šurjak zatražio je stav u svezi osiguranja učenika budući mnogi roditelji već 
imaju ugovorene police s nekim osiguravajućim kućama. Onima koji ćele promijeniti ili 
izabrati novu, ponudit će se da izaberu između pristiglih ponuda kako žele . Nakon toga, 
diskutirali smo o Pravilniku o pedagoškim mjerama, o čemu će biti riječi i na seminarima 
pa ćemo znati više i . 
Dalje nije bilo primjedbi ni dopuna pa je sjednica zaključena u 19,25. 
Zapiničarka                                                                                    Predsjednik 
Margita Jurić                                                                                 Tonči Visković 


