
ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE ŽUPANJA 

Sjednica je održana u četvrtak, 29. 9. 2016. Godine u 18,00 sati u prostima zbornice Gimnazije 

Županja. 

Sjednici su nazočili slijedeći članovi ŠO: Marija Juzbašić, Branko Filipović, Ivica Živković, Ljupko Bilić. 

Odsutni na sjednici bili su: Đurđica Stjepanović (opravdala je izostanak poslovnim obvezama), Damir 

Juzbašić ( nije opravdao izostanak. 

Gost – izlagač na sjednici je bio ravnatelj Škole, Milidrag Marković, prof. 

Predsjednik je predložio dnevni red (po pozivu) koji je jednoglasno prihvaćen bez izmjena i dopuna te 

je prepustio daljnje izlaganje ravnatelju Škole. 

Ad.1. 

Predsjednik Školskog odbora, Ivica Živković, pozdravio je nazočne, a posebne pozdrave i želje za 

uspješnu suradnju uputio je gospodinu Branku Filipoviću koji je imenovan za novog člana Školskog 

odbora ispred Vijeća roditelje. Dosadašnjoj članici Školskog odbora, gospođi Snježani Puljić, istekao je 

mandat u Odboru trenutkom odlaska njezine kćerke Dore Puljić iz naše škole. Kao njezina zamjena 

gospodin Branko Filipović je , na prvoj sjednici Vijeća roditelja ,izabran  kao predstavnik u 

Školskiodbor. 

Ad.2. 

Ravnatelj je pozdravio nazočne i čestitao na imenovanju gospodinu Filipoviću. Ujedno je upoznao 

članove o radnjama za imenovanje člana Školskog odbora ispred osnivača (Vukovarsko-srijemske 

županije), a koji će zamijeniti rano preminulog dr. Zlatka Krtalića, dugogodišnjeg člana Školskog 

odbora naše Škole. 

Imenovanje očekujemo u listopadu kada bude zasjedala Županijska skupština i donijela odluku o 

imenovanju. 

Ravnatelj je obrazložio prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole koji se, i ove školske godine, 

sastoji od obveznih dijelova (Tablice zaduženja, plana rada po aktivima – predmetima, plana rada 

pojedinih tijela Škole te ostali planovi rada službi Primjer teksta GPP-aq nalazi se na web-stranici 

Škole). 

Izmjena, u odnosu na proteklu školsku godinu, je u činjenici da su pojedini profesori prepustili 

razredništvo mlađima, pojedini profesori su zaslužili tzv. BONUS pa im je norma rada smanjena za dva 

sata, a sati rada iznad pedagoške norme koji su se pojavili u nastavi matematike su sati za koje je 

zatražena suglasnost MZOS i nakon njihovog odgovora ili ćemo morati raspisati natječaj ili će biti 

raspoređeni na sadašnji način. 

Predsjednik je , nakon izlaganja ravnatelja, zamolio nazočne za komentar prijedloga Godišnjeg plana i 

programa rada Gimnazije Županja za 2016/201.7 godinu te možebitne prijedloge. Članovi Školskog 

odbora nisu imali dodatnih pitanja niti prijedloga te je predsjednik zamolio da se članovi izjasne, 

dizanjem ruku, prihvaćaju li prijedlog GPP-a Gimnazije Županja za 2016/2017. godinu. 

Odluku o prihvaćanju GPP Gimnazije Županja za 2016/2017. školsku godinu članovi Školskog odbora 

donijeli su jednoglasno. 



Ad.3. 

Prijedlog Školskog kurikuluma za 2016/2017. školsku godinu Gimnazije Županja prezentirao je 

ravnatelj Škole, prof. Milidrag Marković. 

Nakon prezentacije školskog kurikuluma (primjer teksta web-stranica Škole), predsjednik je zamolio 

članove za komentare. Kako ih nije bilo, a niti prijedloga z izmjenom ili dopunom prijedloga Školskog 

kurikuluma za 2016/2017. Školsku godinu, članovi su ga jednoglasno prihvatili. 

Ad.4 

Različito. 

Ravnatelj je upoznao članove ŠO sa radnjama vezanim uz postupak osiguranja učenika tijekom 

školske godine. 

I ove školske godine pristiglo je nekoliko ponuda za osiguranje učenika od nesretnog slučaja (Croatia 

osiguranje d.d., Allianz d. o.o. Zagreb, Grave osiguranje, Sunce osiguranje …) Uglavnom su sve 

osiguravajuće kuće ponudile iste uvjete (osiguranje iznad 80% omogućava osiguranje 100% učenika i 

sve djelatnike tijekom 24 sata za trajanja jedne školske godine). Obzirom da smo do sada imali vrlo 

dobru suradnju sa Allianz osiguranjem d.o.o Zagreb, ravnatelj je predložio da i ove školske godine 

policu osiguranja sklopimo sa navedenom osiguravajućom tvrtkom. Članovi Šo prihvatili su prijedlog 

ravnatelja i donijeli jednoglasnu odluku o prihvaćanju ponude za osiguranje učenika u 2016/2017. 

Školskoj godini u Allianz osiguranju d.o.o Zagreb – cijena po učeniku =25,00.- kuna . 

Ravnatelj je upoznao članove ŠO i o aktivnostima sakupljanja novčanih sredstava  za potrebe 

kupovine fotokopirnog papira i održavanje fotokopirnih strojeva u Školi. Svake godine, na prvim 

roditeljskim sastancima, roditelje se zamoli za jednokratnu donaciju novčanih sredstava za navedene 

potrebe. Roditelji se rado odazivaju ovoj akciji i doniraju onoliko koliko mogu ili smatraju da trebaju. 

Novac se uplaćuje na račun škole i transparentna je njegova potrošnja. 

Ravnatelj je upoznao članove ŠO sa aktivnostima vezanim uz objavljivanje javnog poziva za nabavku 

računalne opreme u vrijednosti do 70.000,00.- kuna koje Škola dobiva od županija kao namjenska 

sredstva za opremanje. Postupak objavljivanje javnog poziva bit će objavljen na web-stranici Škole i 

nakon prikupljanja ponuda pristupit će se realizaciji projekta. 

Isto tako, članovi ŠO obaviješteni su o aktivnosti škole u realizaciji programa osposobljavanja za rad 

bez zasnivanja radnog odnosa. U našoj školi su trenutno troje pripravnika uvrštenih u ovaj program, a 

trenutno je u postupku realizacije još jedan za koji će biti raspisan natječaj (prof. TZK-a). 

Obzirom da, nakon ravnateljeva izlaganja, članovi ŠO nisu imali dodatnih pitanja, predsjednik je 

zaključio rad sjednice.  

Sjednica je završila sa radom u 19.20 sati. 

 

PREDSJEDNIK ŠO:           ZAPISNPIČAR: 

Ivica Živković                                                    Ljiljana Parać 


