
ZAPISNIK –  

9.  SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

održana 12. svibnja 2022. u 17,00 sati 

 

 

 

Prisutni: 

1. Suzana Đanić 

2. Sanda Franković 

3. Aleksandra Banić 

4. Ana Marija Tomašković 

5. Miroslava Kičić 

6. Nada Antolčić 

ravnateljica  škole Asja Jelaković 

tajnica Škole Andrea Novak 

Suzana Petljak za projekt RCK 

 

 

Predsjednica Školskog odbora konstatira da postoji  kvorum za održavanje sjednice. Sjednica 

se održava uz pridržavanje epidemioloških mjera za suzbijanje zaraze  virusom SARS-Cov 2 

 

Dnevni red 

- verificiranje zapisnika s prošle sjednice 

- dan Škole za medicinske sestre Mlinarska – obavijest o obilježavanju 

- odobravanje pokretanja postupka jednostavne nabave za terensku nastavu 3. razreda-

Crikvenica 

- Razno 

 

Ad.1. 

Zapisnici su podijeljeni svim članicama školskog odbora.  

Čita se Zapisnik sa sjednice koja je održana 16. ožujka 2022. i e sjednica od 29. ožujka 2022.  

i 11. travnja 2022. 

 Odluka; jednoglasno se usvajaju  zapisnici  sa sjednice koja je održana 16. ožujka 

2022. i e sjednica od 29. ožujka i 11. travnja 2022. 

 

Ad. 2. 

 Ravnateljica obavještava članice Školskog odbora o proslavi 101 godišnjice Škole za 

medicinske sestre Mlinarska koja pada na današnji dan koji je ujedno i Dan sestrinstva.  

Posebno ističe World Skills Croatia, smotru i natjecanje 383 strukovne škole iz cijele RH, na 

kojem je Škola Mlinarska bila domaćin. Na natjecanju zdravstvenih škola, učenik Škole je, 

pod mentorstvom Ive Šušterčić, osvojio drugo mjesto.  

Suzana Đanić opisuje atmosferu na WSC, polet i entuzijazam sudionika i trud koji su 

nastavnici i stručni suradnici  škole uložili u organizaciju i provedbu.  

Ravnateljica dodaje da osim WSCa koji se održavao na Velesajmu, u školi je održano 

predstavljanje vještina koje su u kabinetima škole, učenici viših razreda prezentirali 

učenicima prvih i drugih razreda.  

S. Franković dodaje kako je osim navedenog, nakon što je uočeno da učenici imaju slabo 

razvijenu  finu motoriku, u sklopu obilježavanja dana škole, provedeno i „heklanje“ dekica za 

Kliniku za ginekologiju i porode u Petrovoj. Time su učenici razvijali manuelnu vještinu 

prstiju koja im je potrebna za struku i „isheklali“ dekice koje su poklonjene bebama u 

Petrovoj bolnici, odjelu za neonatologiju. M. Kičić napominje da su i u školi Vinogradska 

osnovali aktivnost „Hobice“ u kojoj „heklaju“ i time razvijaju manuelne vještine. 



Ravnateljica ističe da je Sanda Franković predstavljala školu na centralnoj proslavi dana 

sestrinstva. 

Sanda Franković izvještava Školski odbor o centralnoj proslavi   na kojoj se obilježavala 95ta 

obljetnica prve sestrinske udruge u RH, čiji je sljednik HUMS, te 90ta obljetnica prvog 

sestrinskog glasnika. Cijela godina od svibnja 2022. do svibnja 2023. proglašena je godinom 

sestrinstva.   

Predsjednica Školskog odbora Suzana Đanić pita da li se prihvaća izvješće o obilježavanju 

101 obljetnice  Škole za Medicinske sestre Mlinarska? Nitko nema primjedbi. 

Odluka: jednoglasno se prihvaća izvješće Ravanteljice o obilježavanju 101 

obljetnice Škole za medicinske sestre Mlinarska. 

 

Ad. 3. 

Suzana Petljak obavještava članice Školskog odbora o potrebi raspisivanja postupka 

jednostavne nabave u predmetu nabave ;“Organizacija terenske nastave za učenike trećih 

razreda- Crikvenica – Thalassotherapija“ u trajanju od 1 dana, procijenjena vrijednost nabave 

je 30.000,00 kn. Planirano je sudjelovanje 100 učenika, a izvedba u dvije grupe jer 

Thalassotherapija ne može primiti sve učenike odjednom. Planiran je odlazak 03. i 06. lipnja 

2022. Predlaže se povjerenstvo koje je provelo i dosadašnje nabave za terenske nastave RCK-

Petljak, Špelić i Dornik. 

Nitko više nema pitanja. Pristupa se glasanju. Pitanje glasi tko je za pokretanje postupka 

jednostavne nabave u vrijednosti od 30.000,00 kn „Organizacija terenske nastave za učenike 

trećih razreda – Crikvenica – Thallasotherapia“.  Svi su za. 

Odluka: jednoglasno se donosi odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave u 

vrijednosti od 30.000,00 kn „organizacija terenske nastave za učenike trećih razreda – 

Crikvenica – Thallasotherapia“ 

  

Ad. 4.  

Ravnateljica pod točkom razno obavještava  članice Školskog odbora o situaciji s financijama 

odnosno s povećanim troškovima obrazovanja u visini od 200,00 kn a koji su bili odobravani 

od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade godinama (GU), do prije dvije godine kada 

je s tom praksom prekinuto. 

Gradski ured je prestao odobravati povećane troškove obrazovanja, a što je bio iznos koji su 

uplaćivali učenici na početku  svake nastavne godine, koji je trošen na potrošni materijal za 

obrazovanje (pregače, maske, šprice, katetere, pelene itd.) s obrazloženjem da će se ta 

sredstva refundirati školama. Međutim, Gradski ured je u velikom zaostatku s isplatama, te će 

škola pokušati dobiti odobrenje za naplatu povećanih troškova obrazovanja, koje MZO 

predviđa pravilnikom svake godine. Za slučaj da GU odobri ta sredstva za sljedeću školsku 

godinu, potrebna je odluka Školskog odbora o navedenome. 

Nitko nema pitanja. Pristupa se glasanju. Pitanje glasi: “Tko je za odobravanje povećanih 

troškova obrazovanja z školsku godinu 2022-2023 u visini od 200 kn ?“    

Odluka: jednoglasno se donosi odluka o odobravanju povećanih troškova 

obrazovanja za godinu 2022- 2023 u visini od 200 kn“ 

 

 

Ravnateljica izvještava Školski odbor o prosvjetnoj inspekciji koja je provedena ovaj tjedan a 

u svezi natječaja za zapošljavanje na radno mjesto nastavnika / nastavnice načela poučavanja, 

hrvatskog i etike, po prijavi jednog od kandidata na natječaju. Nakon provedenog 

inspekcijskog nadzora natječaj je poništen radi proceduralnih nepravilnosti. Na natječaj se 

javilo samo dva kandidata/kandidatkinje koje su zadovoljavali uvjete natječaja a samo jedna 

je imala stručni ispit i ta kandidatkinja je zaposlena. 

A.M.Tomašković dodaje da je do poništavanja natječaja došlo i u Zdravstvenom učilištu, 

također radi proceduralne greške.  

M. Kičić dodaje da se isto dogodilo i u njenoj školi. 



Ravnateljica tumači da, nakon primitka zapisnika, bit će proveden novi natječaj. 

Nitko nema pitanja. Predsjednica Školskog odbora pita prihvaća li se izvješće Ravnateljice o 

provedenom  nadzoru prosvjetne inspekcije? Nitko nema primjedbi.  

Odluka: jednoglasno se prihvaća izvješće Ravnateljice o provedenom nadzoru 

prosvjetne inspekcije.  

 

Dovršeno 18,20 sati 

Zapisnik Andrea Novak      

Zapisnik istaknut na oglasnu ploču škole i na web stranicu 18 svibnja 2022. 

 

        Predsjednica školskog odbora 

        Suzana Đanić, dr.med. 

 

        ___________________________ 

 

 

Klasa: 007-04/22-02/07 

Ur.broj:251-303-13-22-01 

 

 

 

 

 


