
REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola kneza Trpimira 
 

 
KLASA: 003-06/18-01/___ 
URBROJ: 2134/01-14-1-05-18-__  
Kaštel Gomilica, 5. listopada 2018. godine  

 
S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Školskog odbora održane dana 5.10. 2018. godine 
(mandat 10.5. 2017. – 10.5. 2021.) 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk.g. 2017./2018. 
2. Školski kurikulum za šk.g. 2018./2019. 
3. Godišnji plan i program rada za šk.g. 2018./2019. 
4. Utvr đivanje popisa stajališta školskog autobusa za nastavnu godinu 2018./2019. 
5. Osiguranje učenika za šk.g. 2018./2019. 
6. Donacije učenika u šk.g. 2018./2019. 
7. Izvješće o inspekcijskom nadzoru po službenoj dužnosti od 13.9. 2018. 
8. Zakup učionice 
9. Informacije o upražnjenim radnim mjestima (učitelj razredne nastave, 

vjeroučitelj, učitelj hrvatskoga jezika, stručni suradnik edukacijsko-
rehabilitacijskog profila) 

10. Razno 
 

„ Usvaja se u cijelosti Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa za šk.g. 2017./18..“ 

„ Usvaja se u cijelosti Školski kurikulum za šk.g. 2018./19. te će se isti objaviti na WEB stranici 
Škole.“ 
 
„ Školski odbor Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica utvr đuje  
 

POPIS STAJALIŠTA AUTOBUSA 
 

1. Autobus, koji prevozi učenike Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica stajat 
će na slijedećim stajalištima: 

a) Kaštel Gomilica, između pružnog prijelaza i Magistrale 
b) preko Magistrale u Kaštel Gomilici 
c) na putu od Kaštel Gomilice do mosta u Kaštel Kambelovcu na tri stanice 
d) Kaštel Kambelovac, preko Magistrale (iznad mosta) 
e) s južne strane Magistrale na dvije stanice: 

- kod staklarske radnje 
- kod Jela trgovine.  

2. Popis stajališta definiran je za školsku godinu 2018./2019.. 
3. Ovaj Popis objavit će se na oglasnoj ploči Škole te na WEB stranici Škole.“ 

 
„ Jedna klasična učionica za izvođenje nastave stranog jezika Osnovne škole kneza Trpimira, 
Kaštel Gomilica namjerava se dati u zakup školi stranih jezika, a za potrebe održavanja 
tečajeva stranih jezika u nastavnoj godini 2018./2019. za učenike Osnovne škole kneza Trpimira, 
Kaštel Gomilica. Odluka se temelji na mišljenju ravnatelja da davanje u zakup neće ometati 
izvođenje redovitih planova i programa Škole.“ 

 



Članovi ŠO prihvaćaju stav Vijeća roditelja te se u ovoj šk. godini neće pristupiti kolektivnom 
osiguranju učenika. 

Članovi ŠO prihvaćaju stav Vijeća roditelja te se u ovoj šk. godini neće pristupiti prikupljaju donacija 
na način kako se to radilo kroz duži niz godina već će se doniranje financijskih sredstava ili opreme 
prepustiti inicijativi roditelja. 

U provedenom inspekcijskom nadzoru po službenoj dužnosti od 13.9. 2018. godine nisu utvrđene 
nepravilnosti te Školi nije naređeno provođenje nikakvih mjera.  
 

  

PREDSJEDNIK ŠO: 

   Zoran Vukić 


