
Srednja medicinska škola 
Slavonski Brod 
Vatroslava Jagića 3A 
KLASA: 003-06/18-01/08 
URBROJ:2178/01-15-18-03-02 
Slav. Brod, 04. listopada 2019.g. 

Zapisnik 
sa 25.sjednice Školskog odbora 

(2.u šk.g.2019./2020.) 
održane dana 04.listopada 2019.godine 

s početkom u 13.00 sati 
 
Nazočni: Dijana Tomašević,  Darko Majski, Zoran Harambašić i Dubravka Jozić 
Nisu nazočni: Damir Roško, Zoran Stašina i  Hrvoje Palenkić 
Osobe koje su nazočne, a nisu članovi Školskog odbora: tajnica Bernardica Lovaković – vodi zapisnik 
 
Predsjednik Darko Majski konstatira da je nazočno 4 od 7 članova, te otvara sastanak i predlaže sljedeći: 

 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice , 
2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2019./2020. , 
3. Usvajanje Školskog kurikuluma za šk. god. 201./2019. , 
4. Usvajanje Odluke o rasporedu radnog vremena za šk. god. 2019./2020. , 
5.    Različito 
 

AD 1.) Na zapisnik s prethodne sjednice nije bilo primjedbi, te se isti jednoglasno prihvaća.  
Nakon dostave Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 
2018./2019. koji je članovima Školskog odbora poslan mailom, Školski odbor jednoglasno je donio 
ODLUKU: 
Usvaja se Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019. 
Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2018./2019. objavit će 
se na mrežnim stranicama škole. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
AD 2.) Zamjenik ravnateljice upoznao je članove Školskog odbora s Godišnjim planom i programom 
rada škole za školsku godinu 2019./2020. 
Po završetku izlaganja zamjenika ravnateljice, Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
Usvaja se Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020. 
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020. objavit će se na mrežnim 
stranicama škole. 
Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020. dostavit će se Ministarstvu 
znanosti i obrazovanja. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
AD 3.) Zamjenik ravnateljice upoznao je članove Školskog odbora sa Školskim kurikulumom škole za 
školsku godinu 2019./2020. 
Po završetku izlaganja zamjenika ravnateljice, Školski odbor je jednoglasno donio sljedeću ODLUKU: 
Usvaja se Školski kurikulum Srednje medicinske škole za školsku godinu 2019./2020. 



Školski kurikulum Srednje medicinske škole za školsku godinu 2019./2020. objavit će se na mrežnim 
stranicama škole. 
Školski kurikulum Srednje medicinske škole za školsku godinu 2019./2020. dostavit će se 
Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 AD 4.)  Članovi Školskog odbora suglasni su sa prijedlogom zamjenika ravnateljice da se 4. točka 

dnevnog reda ostavi na usvajanje po povratku ravnateljice na rad. 

 
AD 5.)  Članovi Školskog odbora suglasni su sa prijedlogom zamjenika ravnateljice da se 5. točka 
dnevnog reda ostavi na usvajanje po povratku ravnateljice na rad.. 
 
 
AD  6.)  Zamjenik ravnateljice je upoznao članove Školskog odbora o promjeni Školskog kurikuluma a 
vezano za jednodnevni posjet koju nismo mogli unaprijed isplanirati a vezano je za odlazak s učenicima 
u Svetu Nedelju u Tvornicu Automobila Rimac. 
Članovi Školskog odbora suglasni su sa prijedlogom zamjenika ravnateljice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
Sastanak je završio u 14.00 sati. 
 
 
 
 
 
 
Zapisnik vodila :                     Predsjednik Školskog odbora: 
 
 
Bernardica Lovaković, dipl.iur.                   Darko Majski, bacc.physioth. 


