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                                                      Z A K L J U Č AK 
 

sa  51. elektronske sjednice Školskog odbora održane 07.10.2020. godine 
 

 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika 45., 46., 47., 48. i 49. elektronske sjednice Školskog odbora 

Ad 1.) Zapisnici 45., 46., 47., 48. i 49. elektronske sjednice Školskog odbora koji su 
dostavljeni članovima Školskog odbora prihvaćeni su jednoglasno od strane svih članova 
Školskog odbora. 

2. Usvajanje polugodišnjeg Financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2020. do 
30.06.2020. godine 

      Ad 2.) Školski odbor donosi Odluku o usvajanju polugodišnjeg Financijskog izvještaja za 
razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine. 

3. Raspodjela troškova plina, električne energije, vode i zbrinjavanja otpada za 
produženi boravak i redovnu nastavu za šk. god. 2020./2021. 

Ad 3.) Školski odbor donosi Odluku o raspodjeli troškova plina, električne energije, vode i 
zbrinjavanja otpada za produženi boravak i redovnu nastavu za šk. god. 2020./2021. 

4. Raspodjela rezultata za 2019. godinu 

Ad 4.) Školski odbor donosi Odluku o raspodjeli rezultata za 2019. godinu. 

5. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 
poduzetim mjerama u cilju zaštite prava učenika na kraju 2. obrazovnog 
razdoblja šk. god. 2019./2020. – prijedlog 

 
Ad 5.) Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Izvješća o stanju sigurnosti, provođenju 
preventivnih programa te poduzetim mjerama u cilju zaštite prava učenika na kraju 2. 
obrazovnog razdoblja šk. god. 2019./2020. 
 
 
 

 



6. Rasprava o ostvarenju Školskog kurikuluma za šk. god. 2019./2020. 
 
     Ad 6.) Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji Školskog 
kurikuluma za šk. god. 2019./2020. 
 
 

7. Rasprava o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 
2019./2020. 

 
      Ad 7.) Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i   
programa rada škole za šk. god. 2019./2020. 
 
 

8. Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2020./2021. 
 
     Ad 8.) Školski odbor donosi Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021.  
 
 

9. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2020./2021. 
 
     Ad 9.) Školski odbor donosi Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2020./2021. 
 

10.  Razno 
 

Ad 10.) / 
 
 
  

   Predsjednica Školskog odbora        
                                                                                                       Dorotea Slipac, prof. 
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