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ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE 
ANTE KUZMANIĆA –ZADAR, ODRŽANE 6.  listopada  2022 GODINE  

 
Sjednici  Školskog odbora nazočno je četiri ( 4 ) od sedam članova . 
Napomena: tri člana Školskog odbora opravdali su svoj izostanak. 
 
Sjednica je započela u 13, 30 sati . 
 
Nazočni članovi Školskog odbora: 
 
1. Sonja Šare, mag. med. techn., predsjednica Školskog odbora  
 2. Milena Modrić, ing. preh. tehn. i  stručni spec. oec.    
3. Ante Ražnjević, prof. zamjenik predsjednice Školskog odbora 
4. Antonija Bratek,   predstavnik iz reda roditelja 
 
 
U radu sjednice bez prava odlučivanja sudjeluje i tajnica Škole Ružica Marušić, dipl. iur. koja ujedno 
vodi i Zapisnik. Na sjednici je nazočna  ravnateljica Anita Basioli,   prof.,  Martina Blaslov, mag. oec. i 
Petra Dominis Žura , pedagogica Škole i voditeljica smjena. 
 
Sjednicom predsjedava Sonja šare, mag. med. techn. – predsjednica Školskog odbora ( u daljem 
tekstu Predsjednica ). 
 
Predsjednica je otvorila sjednicu Školskog odbora, pozdravila nazočne i konstatirala kako je na 
sjednici nazočan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. 
Također je predstavila novu članicu Školskog odbora iz reda roditelja gospođu Antoniju Bratek, koja 
je izabrana 5. 10.2022. g.  na  sjednici Vijeća roditelja umjesto člana Nenada Smrkinića, čiji je mandat 
kao članu Školskog odbora prestao završetkom školovanja njegovog djeteta. 
 
Dnevni red:  
1. Verificiranje Zapisnika s prethodne sjednice  
2.  Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2022./23., godinu 
4. Donošenje Školskog kurikuluma za 2022./23. školsku godinu 
5. Dopuna plana nabave za 2022. g.  
5.  Razno 
 
Predsjednica  Školskog odbora predložila je dnevni red, dala ga na usvajanje , te su svi nazočni članovi  
jednoglasno prihvatili predloženi dnevni red.  
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Dopune dnevnog reda nije bilo. 
 
 
Ad/1. 
 
Prije prelaska na 2. točku dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik sa  5 . sjednice Školskog 
odbora. 
 
Ad/2. 
 
Po ovoj točci dnevnog reda izlagala je pedagoginja škola Petra Dominis Žura  ( dalje pedagoginja ). 
 Obavijestila je nazočne, kako se o Godišnjem planu i programu raspravljalo i na sjednici Nastavničkog 
vijeća i  sve što  je planirano prošle školske godine uglavnom i realizirano. 
Pedagoginja je naglasila kako se Godišnji plan i program rada Škole  i Školski kurikulum trebaju 
donijeti do 7. listopada , a poslati u MZO do 15. listopada tekuće godine. 
Naglasila je kako Godišnji plan i program rada Škole sadrži sve elemente  koja treba sadržavati,  od 
programa koje obrazujemo, popisa nastavnika i vanjskih suradnika , Školskog prostora  i dr.  
Ravnateljica je pohvalila pedagoginju  koja je kako je rekla ove godine najveći dio posla oko 
sastavljanja godišnjeg plana i programa rada Škole odradila sama. 
Nakon kraće rasprave predsjednica Školskog odbora  je Godišnji plan i program rada dala na 
usvajanje, te su svi članovi Školskog odbora jednoglasno prihvatili godišnji plan i program rada Škole. 
 
Ad/3. 
Po ovoj točci dnevnog reda izlagala je pedagoginja Škole. 
Školski kurikulum dio je Godišnjeg plana i programa rada Škole, ali se usvaja kao poseban dokument 
Sadrži izvannastavne i izvanškolske aktivnosti , istaknula je pedagoginja. 
 Ravnateljica, Anita Basioli, prof. nadovezala se na pedagoginjino izlaganje rekavši kako smo ponovno 
planirali krenuti s projektom e-medica. Nismo više nosioci projekta ali smo sudionici u projektu e -
medica.  
Istaknula je kako smo od ove školske godine uključeni u još nekoliko novih projekata od kojih je jedan  
MLADI U SPORTU. 
Nakon kraće rasprave Predsjednica Školskog odbora dala je na glasovanje Školski kurikulum koji je 
jednoglasno usvojen. 
 
 
Ad/4. 
Po ovoj točci dnevnog reda izlagala je voditeljica računovodstva gospođa Martina Blaslov, mag 
ekonomije. 
Ona je nazočne obavijestila kako se plan nabave za 2022. g.  mora mijenjati odnosno dopuniti radi 
nabave lož ulja. 
Obavijestila je nazočne članove Školskog odbora i o problemu plaćanja zdravstvenih pregleda za 
zaposlenike Škole, budući posljednji rebalans Županijskog proračuna nije usvojen. 
Predstavnica osnivača gospođa Ivana Modrić potvrdila je kako zadnji rebalans nije usvojen i kako se u 
sustavu događaju velike promjene koje je nemoguće sve predvidjeti. 
Nakon kraće rasprave Predsjednica Školskog odbora Sonja Šare dala je na glasovanje Izmjenu i 
dopunu plana nabave za 2022. g. koji je jednoglasno usvojen.  
Voditeljica računovodstva Martina Blaslov, mag oec. obavijestila je Školski odbor kako  bi trebalo 
usvojiti prijedlog financijskog plana za 2023. g. s projekcijama za  2024.,  i 2025. g. prije roka predaje 
Županiji.  
 
  
 



  
Budući nije bilo daljih pitanja, Predsjednica je zaključila sjednicu Školskog odbora. 
 

. 

Završeno u 14, 30  sati 

 

ZAPISNIČAR:       PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA :  

       Sonja Šare, mag. med. techn.  

Ružica Marušić, dipl. iur. 


