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Zapisnik o radu 9. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 7.10.2020. godine (srijeda) u 19,30 sati u školi 

 
Početak: 13,35 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača  
Paula Tomas -  član iz reda roditelja 
Gordana Mandalinić-Tičinović – član iz reda radnika 
Vanda Ferić – član iz reda učitelja 
Mira Đukić-Milašević – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
 
Odsutni:  
Ivan Bartulović – član osnivača 
Sanja Ilić – član osnivača 
 
Zapisničar: Gordana Mandalinić-Tičinović 
 
Predsjednik Školskog odbora gosp. Zvonko Močić otvara sjednicu Školskog odbora 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. Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o izvršavanju godišnjeg plana i prograna i kurikula za 2019./2020. godinu. 

(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof.) 
3. Donošenje Školskog kurikula za 2020./2021. godinu (Izvjestitelj: Jasminko Šetka, 

prof.) 
4. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za 2020./2021. godinu. (Izvjestitelj: 

Jasminko Šetka, prof.) 
5. Razno 

 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 8. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik 8. sjednice Školskog odbora. 
 

AD 2. 
Ravnatelj Jasminko Šetka izvještava članove školskog odbora o realizaciji godišnjeg plana i 
programa i kurikula za 2019./2020. godinu kako je navedeno u tekstu Izvješća koji su svi 
članovi dobili na uvid u elektronskom obliku uz poziv na sjednicu. Naglašava da je plan i 
program te kurikul u cijelosti ostvaren te da su koncerti i javni nastupi za vrijeme nastave na 
daljinu realizirani putem you tube kanala uz suglasnot roditelja/skrbnika učenika.  



Osnovna glazbena škola „Lovro pl. Matačić“ Omiš 

2 

 

Školski odbor jednoglasno donosi 
 

O D L U K U 
 

Jednoglasno se prihvaća Izvješće ravnatelja o izvršavanju Godišnjeg plana i programa i 
školskog kurikula za 2019./2020. godinu. 
 

AD 3. 
Ravnatelj Jasminko Šetka izvještava o prijedlogu Školskog kurikula za 2020./2021. godinu 
kako je navedeno u tekstu Školskog kurikula koji su svi članovi školskog odbora dobili uz 
poziv na sjednicu. 
 
Nema pitanja. 
 
Školski odbor jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 

Donosi se Školski kurikul za 2020./2021. godinu kako je navedeno u tekstu kurikula koji 
prileži ovom zapisniku. 
 

AD 4. 
 
Ravnatelj Jasminko Šetka izvještava o prijedlogu Godišnjeg plana i programa za 2020./2021. 
godinu kako je navedeno u tekstu Godišnjeg plana i programa koji su svi članovi školskog 
odbora dobili uz poziv na sjednicu. 
Nema pitanja. 
 
Školski odbor jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
 

Donosi se Godišnji plan i program za 2020./2021. godinu kako je navedeno u tekstu 
Godišnjeg plana i programa koji prileži ovom zapisniku. 
 
Nema daljnih pitanja i prijedloga. 
 
Završetak: 13,55 sati 
 
KLASA: 003-08/20-01/9 
URBROJ: 2155/1-12-20-2         
                                       

                     Zapisničar                                                                      Predsjednik Školskog odbora 
 

_________________________ 
____________________________                                                  /Zvonko Močić, dr. med./ 
Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur. 




