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Zapisnik o radu 19. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ 
Omiš održane na dan 14.09.2017. godine (četvrtak) u 13,30 sati u prostorijama škole 

 
 
Početak: 14,00 sati. 
 
Prisutni: 
Zvonko Močić – član  osnivača – predsjednik školskog odbora 
Mira Đukić Milašević, član iz reda učitelja 
Vanda Ferić – član iz reda radnika 
Ivana Glibota – član iz reda učitelja 
 
Ravnatelj: Jasminko Šetka 
Tajnica: Gordana Mandalinić-Tičinović (u svojstvu zapisničara) 
 
Odsutni:  
Sanja Ilić, član osnivača 
Ivan Bartulović, član osnivača 
Milena Popović, član iz reda roditelja 
 
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 18. sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o izvršavanju godišnjeg plana i programa i kurikula za 2016./2017. 

godinu.(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, ravnatelj) 
3. Davanje suglasnosti ravnatelju za zapošljavanje do 60 dana učitelja: 

- Mate Kalajžić (7 sati neposredne 
nastave) 

- Boris Stanić (1,33 sata neposredne 
nastave) 

- Ana Mandić (2 sata neposredne 
nastave) 

- Zoran Melvan – Ugovor o djelu 
- Lovro Livajić – Ugovor o djelu 

      4. Razno 
 
Članovi školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevni red.  
 

AD 1. 
Na zapisnik 18. sjednice Školskog odbora nema primjedbi.  
 

ZAKLJUČAK 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 18. sednice Školskog odbora. 
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AD.2 

Članovi školskog odbora nemaju nikakvih pitanja te jednoglasno donose: 
 

O D L U K U 
 

Prihvaća se Izvješće o izvršavanju godišnjeg plana i programa i kurikula za 2016./2017. 
godinu. 
 

AD 3. 
Školski odbor jednosglasno donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
Daje se suglasnost ravnatelju za zaposšljavanje do 60 dana učitelja trube Mate Kalajžića (7 
sati neposredne nastave tjedno), učiteljice oboe Ane Mandć (2 sata neposredne nastave 
tjedno), učitelja kontrabasa Borisa Stanića (1,33 sata neposredne nastave tjedno), učitelja 
gitare Zorana Melvana na ugovor o djelu i učitelja saksofona Lovre Livajića na ugovor o djelu. 
 

AD 4. 
ZAKLJUČAK 

Predsjednik Školskog odbora predložit će Osnivaču da se na neki način nagradi i učitelje 
(mentore) čiji su učenici osvojili nagrade na državnim natjecanjima.  
 
Nema daljnjih prijedloga. 
 
Završetak: 14,30 sati 
 
KLASA: 003-08/17-01/251 
URBROJ: 2155/1-12-17-2 
 
                     Zapisničar 
 
____________________________ 
/Gordana Mandalinić-Tičinović, dipl. iur./ 
 
 
 
 
       Predsjednik školskog odbora 
 
______________________________ 
           /Zvonko Močić, dr. med./ 
 

 

 

 




