
Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

1 

 

Zapisnik o radu konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. 
Matačić“ Omiš održane na dan 04.10.2019. godine (petak) u 13,00 sati u prostorijama škole 

 
Početak: 13,00 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača  
Ivan Bartulović – član osnivača 
Mira Đukić Milašević  -  član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda učitelja 
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Gordana Mandalinić-Tičinović – član iz reda radnika 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
 
Odsutni:  
Sanja Ilić – član osnivača 
 
Utvrđuje se da gosp. Zvonko Močić vodi sjednicu Školskog odbora do izbora predsjednika/ce. 
Gosp. Zvonko Močić otvara sjednicu i konstatira da je prisutan potreban broj članova za 
donošenje pravovaljanih odluka.  
Nakon toga predlaže Dnevni red koji se nalazi uz poziv na sjednicu: 
 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima školskog odbora 
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školksog odbora 
4. Izvješće o izvršavanju Godišnjeg plana i programa i kurikula za 2018./2019.. godinu 

(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof.)  
5. Donošenje školskog Godišnjeg plana i programa za 2019./2020. godinu. (Izvjestitelj: 

Jasminko Šetka, ravnatelj) 
6. Donošenje Školskog kurikula za 2019./2020. godinu. (Izvjestitelj: Jasminko Šetka, 

ravnatelj) 
7. Razno 

 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Predsjedavatelj utvrđuje da su Rješenjem o imenovanju članova školskog odbora za članove 
osnivača imenovani: 

- Zvonko Močić 
- Ivan Bartulović 
- Sanja Ilić 

 
Nadalje utvrđuje se da su za članove iz reda učitelja izabrane tajnim glasovanjem na sjednici 
učiteljskog vijeća održane 06.09.2019. godine: 

- Mira Đukić-Milašević 
- Vanda Ferić 
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Utvrđuje se da je iz reda radnika izabrana tajnim glasovanjem na jsednici zbora radnika 
održanoj dana 09.09.2019. godine: 
 

- Gordana Mandalinić-Tičinović 
 
Utvrđuje se da je za člana iz reda roditelja izabrana tajnim glasovanjem na sjednici Vijeća 
roditelja održanoj dana 3. listopada 2019. godine: 
 

- Paula Tomas 
 
 

AD 2. 
Predsjedavatelj provjerava identitet pojedinog člana podatcima iz akta o imenovanju i 
utvrđuje da podatci prisutnih članova odgovaraju aktima o imenovanju. 
 

AD 3. 
Gđa. Vanda Ferić predlaže gosp. Zvonka Močića za predsjednika. Gosp. Zvonko Močić 
prihvaća kandidaturu. Nitko drugi ne ističe svoju kandidaturu. Članovi školskog odbora 
glasuju javno ZA ili PROTIV podizanjem ruku. 
ZA kandidata Zvonka Močića glasovalo je 6 članova školskog odbora.  
Školski odbor donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
 
Za predsjednika Školskog odbora jednoglasno je izabran gosp. Zvonko Močić. 
 
 
Gđa. Gordana Mandalinić- Tičinović predlaže gđu. Paulu Tomas za zamjenicu predsjednika. 
Gđa. Paula Tomas prihvaća kandidaturu.  
ZA kandidata Paulu Tomas glasovalo je 6 članova Školskog odbora. 
Školski odbor donosi sljedeću  
 

ODLUKU 
 

Za zamjenicu Školskog odbora izabrana je gđa. Paula Tomas. 
 
Izabrani predsjednik vodi dalje sjednicu Školskog odbora. 
 
 

AD 4. 
Ravnatelj izvještava kako je navedeno u izvješću o izvršenju Godišnjeg plana i programa i 
Kurikula za 2018./2019. godinu.  
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Članovi školskog odbora jednoglanso donose sljedeću: 
 

ODLUKU 
 
Prihvaća se Izvješće o izvršavanju Godišnjeg plana i programa i Kurikula za 2018./.2019. 
godinu. 
 

AD 5. 
Ravnatelj izlaže kako je navedeno u Godišnjem planu i programu za 2019./2020. godinu. 
Članovi školskog odbora su uz poziv na sjednicu dobili Godišnji plan i program za 2019./2020. 
godinu.  
Gosp. Zvonko Močić ističe kako pregledom svih materijala nije mogao pronaći datum 
održavanja tradicionalnog koncerta za Dan Grada Omiša. 
Ravnatelj odgovara da koncert se neće održati zbog toga što nema adekvatan prostor. 
Gosp. Zvonko Močić primjećuje da se u mjesecu svibnju održavaju nekoliko koncerata te pita 
ravnatelja zašto jedan od njih ne bi bio koncert za Dan Grada s obzirom da tijekom tog 
mjeseca sve ustanove i udruge imaju svoj program. 
Gđa. Gordana Mandalinić-Tičinović dodaje da bi bilo poželjno da Škola bude dio programa za 
Dan Grada Omiša osobito iz razloga što samim Statutom je istaknuto da Škola sudjeluje u 
društvenom životu Grada Omiša, te svake godine Škola dobiva poziv od Osnivača upućen 
svim obrazovnim i kulturnim ustanovama  u Omišu sa ciljem usklađivanja raznih događanja 
tijekom tog mjeseca. 
Ravnatelj prihvaća gore navedeno. 
 
Školski odbor jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 
Traži se izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikula za 2019./2020. 
godinu u kojoj će Škola svojim javni nastupom biti dio programa za Dan Grada Omiša. 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno donose  
 

ODLUKU 
 
Donosi se Godišnji plan i program za 2019./2020. godinu sa gore navedenom izmjenom i 
dopunom. 
 

AD 6. 
Ravnatelj izlaže kako je navedeno u Školskom kurikulu za 2019./2020. godinu.  
 
Školski odbor jednoglasno donosi  
 

ODLUKU 
 
Donosi se Školski kurikul za 2019./2020. godinu sa izmjenama i dopunama vezane za koncert 
za Dan Grada Omiša. 
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Nema daljnih pitanja i prijedloga. 
 
Završetak: 14,05 sati 
 
 
KLASA: 003-08/19-01/4 
URBROJ: 2155/1-12-19-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 

Predsjednik Školskog odbora 
 

_________________________ 
 

 
                                                                                                                 /Zvonko Močić, dr. med./ 




