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KLASA: 003-07/17-01-60 

URBROJ: 2158/46-01-17-4 

U Osijeku,  6. srpnja 2017. 

 

Z A K LJ U Č A K   

 

sa 8. sjednice Školskog odbora Škole primijenjene umjetnosti  i dizajna Osijek, koja je održana dana 6. 

srpnja  2017. godine u prostorijama Škole s početkom u 10,00 sati. 

 

NAZOČNI: Ozana Tomić, Željko Ašperger – predstavnici iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

Škole 

         Marica Vrkljan – predstavnica iz reda radnika Škole 

         Vjekoslav Ćurić, Stjepan Sokol, Danijela Lovoković – predstavnici osnivača 

                     

IZOČNI:  Mirjana Mišković – predstavnica iz reda roditelja učenika Škole  

 

OSTALI NAZOČNI: Ina Marić – ravnateljica Škole, Brigita Krolo, tajnica Škole i zapisničarka 

 

Predsjednik Školskog Odbora, Vjekoslav Ćurić pozdravlja sve nazočne, utvrđuje da je nazočna 

potrebna natpolovična većina članovi Školskog odbora  i predlaže sljedeći 

 

Dnevni red:  

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Donošenje Odluke o troškovima školovanja za kandidate izvan Europske unije  

3. Donošenje Odluka o  oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima školovanja 

4. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa, te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika  

5. Razno 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

 

 

Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 

 

Ad 2) Donošenje Odluke o troškovima školovanja za kandidate izvan Europske unije  

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 

1. Utvrđuje se iznos participacije za kandidate izvan Europske unije, u iznosu  od 3.500, 00 

kn po učeniku, za školsku godinu 2017./2018. 

 

2. Iznos iz točke 1. roditelji/skrbnici plaćaju prigodom upisa učenika u Školu,   odnosno 

upisa u iduću školsku godinu. 
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Ad 3) Donošenje Odluka o  oslobađanju od plaćanja participacije u troškovima školovanja 

 

Nakon provedene rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose 

 

ODLUKU 

 O OSLOBAĐANJU OD PLAĆANJA PARTICIPACIJE                                                                 U 

TROŠKOVIMA ŠKOLOVANJA 

1. Roditelji/skrbnici učenika Filipa Rabija (4.b razred) oslobađaju se od plaćanja participacije u 

troškovima školovanja za 2016./2017. školsku godinu. 

 

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad 4) Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa, te mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika  

 

Ravnateljica Škole podnijela je Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa, te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za drugo polugodište školske godine 2016./2017. 

 

Ad 5) Razno 

 

Ravnateljica Škole izvijestila je članove Školskog odbora o  Upisima u 1. razred školske godine 

2017./2018. te da Škola ove godine bilježi najveći interes osnovnoškolaca u svojoj dosadašnjoj povijesti.  

 

Ravnateljica Škole obavijestila je članove Školskog odbora o drugostupanjskom Rješenju Ministarstva 

znanosti i obrazovanja kojim se poništava rješenje Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Službe 

prosvjetne inspekcije – Područne jedine u Osijeku, KLASA: UP/I-600-04/16-03/00258, URBROJ: 533-

23-17-0012, od 16. veljače 2017., a koje je  doneseno povodom žalbi Škole primijenjene umjetnosti i 

dizajna Osijek i Damira Šnajdera u predmetu zabrane rada. 

 

Marica Vrkljan i Željko Ašperger dostavili su putem elektroničke pošte članovima Školskog odbora 

Zamolbu u kojoj zahtijevaju dostavu dokumentacije  - Zapisnike prosvjetne inspekcije u razdoblju od 

1. lipnja 2016. godine do  18. lipnja 2017. godine. 

 

Članovi Školskog odbora su nakon kratke rasprave zaključili da se Željku Ašpergeru i Marici Vrkljan 

omogući uvid u traženu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima.  

 

Sjednica završena  u 10,30 sati 

 

 

 ZAPISNIČAR: 

  Brigita Krolo 

 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Vjekoslav Ćurić 


