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MEDICINSKA  ŠKOLA 

ŠIBENIK 

 

Matični broj: 3875865                      OIB: 42369583179 

Ante Šupuka  29  (p.p. 75), 22000 Šibenik  

 Centrala: 022/331-253; 312-550 Fax: 022/331-024 

ŠIFRA ŠKOLE U MINISTARSTVU: 15-081-504 

e-mail: ured@ss-medicinska-si.skole.hr 

web: http//ss-medicinska-si.skole.hr 

 

 

KLASA: 03-06/20-01/ 

 

URBROJ:2182/1-12/2-8-06-20-01 

 

Šibenik,  3. veljače  2020.    

 

Zapisnik s dvadesetsedme   (27.) sjednice Školskog odbora Medicinske škole, održane dana  

30. siječnja 2020.  (četvrtak)   u  13.30 sati u čitaonici  Škole,   prostorija broj 5.   

Sjednici  prisutno  pet   (5)   članova.  

Odsutna dva   (2) člana.    

 

Predsjednica Školskog odbora   je pozdravila  prisutne  članove   Školskog odbora i  

utvrdila da je sjednici prisutna natpolovična većina članova Školskog odbora i da su 

odluke donesene na ovoj sjednici pravovaljane.  

Prisutnima je uz poziv dostavljen Zapisnik sa dvadesetšeste sjednice Školskog odbora.  

 

Upitala je prisutne za primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice Školskog odbora. Nije bilo 

primjedbi.  

Predložila je prisutnima usvajanje Zapisnika sa  dvadeset i šeste sjednice Školskog odbora.  

Zapisnik je jednoglasno usvojen.  

 

Predsjednica Školskog odbora predložila sljedeći Dnevni red:  

       

DNEVNI RED:  

   

1. Financijsko izvješće Škole – Godišnji obračun  1.1.-31.12.2019. 

2. Odluka o davanju u zakup – Imprimis  

3. Izmjene i dopune  Godišneg plana i programa rada škola  

4. Razno 

 

 

Predsjednica Školskog odbora dala je prijedlog Dnevnog reda na glasanje.  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad. 1.  
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Financijsko izvješće Škole  za prošlu godinu, 1.1.-31.12.2019.  podnio je Marin Cvitan.  
 

Na temelju članka 125.  st. 3. t.3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( 

NN  87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012/86/2012; 94/2013; 152/14; 

7/2o17; 68/2018; 98/2019) i članka 100. Statuta dana 30. siječnja 2020.  godine ravnateljica 

Medicinske škole iz Šibenika, Aleksandra Acalin, predložila je Školskom odboru donošenje 

 

Godišnjeg obračuna Škole za period od 1.1.2019. – 31.12. 2019.  

Ravnateljica:  

 

A. Acalin, dipl. inž.  

 

 

Predsjednica Školskog odbora dala je prijedlog na glasanje. Prijedlog je jednoglasno 

prihvaćen.  

 

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN  

87/2008; 86/2009; 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/14; 7/2017; 

68/2018; 98/2019 )   i članka 69. Statuta  na svojoj sjednici održanoj dana 30. siječnja 2020. 

godine, na prijedlog ravnateljice Aleksandre Acalin, dipl. inž.,  Školski odbor Medicinske 

škole  

 

DONIO JE  

 

Godišnji obračun za period od 1.1.2019. – 31.12. 2019. 

 

 

Ad. 2.  

Škola je dobila zahtjev tvrtke Imprimis d.o.o. za korištenje prostora – 2 m2, za postavljanje 2 

samoposlužna aparata, jedan za tople napitke, a drugi za hladne napitke i snack proizvode – 

produženje Ugovora, jer 19. ožujka 2019. istječe ugovor koji je Škola sklopila s tvrtkom 

Imprimiss d.o.o. prošle godine.  

 

Ravnateljica je naglasila da najam prostora ne ometa nastavni proces.  

 

Na temelju članka  10. i 11. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova 

Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 7/2016) i 

članka 100. Statuta ravnateljica Medicinske škole, Aleksandra Acalin, dipl. inž. zatražila je od  

Školskog odbora da donese  Odluku za davanje na privremeno korištenje 2 m
2
 prostora u 

holu, za postavljanje   dva samoposlužna aparata - automata s priključcima na električnu 

energiju, jedan za tople napitke, a drugi za hladne napitke i snack proizvode, na vrijeme od 

jedne godine.  
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Cijena iznosi 700,00 kuna po m
2
 na mjesec, dok bi  tijekom srpnja i kolovoza  iznos 

zakupnine iznosio pola mjesečnog najma, odnosno 350,00 kn mjesečno i to od 20. ožujka 

2020. godine, produženje Ugovora od prošle godine.  

 

Predsjednica Školskog odbora je dala prijedlog na glasanje.  

 

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

 

 

Na temelju članka  10. i 11. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova 

Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 7/2016), 

Školski odbor Medicinske škole na svojoj sjednici održanoj  30. siječnja 2020. godine  

jednoglasno je donio   

 

Odluku 

 

za davanje na  privremeno korištenje  2 m
2
 prostora u holu Škole za postavljanje dva 

samoposlužna aparata - automata s priključcima na električnu energiju jedan za tople napitke, 

a drugi za hladne napitke i snack proizvode, (svaki po 1m
2
),  na vrijeme od jedne godine,  od 

20. ožujka 2020. godine.  

 

 

Ad. 3.  

Izmjene i dopune  Godišneg plana i programa rada škole  

 

 U svezi sa nadoknadom nastave zbog štrajka, ravnateljica je prisutne obavijestila da se 

planira nadoknada nastavnih dana kako slijedi:  

- subota 7.12.2019. 

- zimski praznici počinju 24.12.2019. i traju do 3.1.2020. – nastava započinje 7.1.2020. 

- radit će se subota 11.1.2020. 

- ukida se drugi dio zimskih praznika ( veljača)  

- uskršnji praznici tajat će od 10.4.2020.-13.4.2020. – 14.4. 2020. počinje nastava  

- radit će se subota 18.4.2020. 

- završetak nastavne godine - 24.6.2020. 

- završetak nastavne godine za maturante -  29.5.2020. 

 

Dan Škole neće biti nenastavni već nastavni radni dan, taj dan će se raditi.  

 

Ovaj plan nadoknade utvrđen je zajedno sa ostalim srednjim školama i u suradnji sa 
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Županijskim uredom za prosvjetu i gosopođom Ercegović na jednom od sastanaka.  

Ministarstvo je 19. prosinca 2020.  donijelo suglasnost za produljenje nastavne godine i 

odstupanje od utvrđenih rokova (KLASA: 602-01/19-01/00296; URBROJ: 533-05/19-0046) i 

Izmjenu – XV Šibensko-kninska županija – Naknada nastavnih dana zbog štrajka KLASA: 

602-01/19-01/00296; URBROJ: 533-05/19-0055  od 23. prosinca 2019.  

Izmijenjen je i kalendar polaganja Državne mature pa će se u dvije subote  morati organizirati 

dežurstvo zbog polaganja ispita, a sukladno tome i organizirati autobusni i drugi prijevoz za 

učenike.  

Sukladno gore navedenom, potrebno je izmijeniti Godišnji plan i program rada Škole, 

odnosno Kalendar rada škole, jer se moraju uskladiti datumi kao i utvrditi novi za poslove 

koje Škola mora izvršiti.  

Izmjene i dopune Vremenika izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2019./2020.   

je pročitala i obrazložila  ravnateljica.  

 

Predsjednica Školskog odbora dala je  Izmjene i dopune Vremenika  izradbe i obrane 

završnog rada za školsku godinu 2019./2020.    na glasanje.  

Izmjene i dopune Vremenika su  jednoglasno usvojene.  

 

Na temelju članka  5.  stavak 1., a sukladno člancima 8. stavak 4. i 5. i članku 16.  stavak 1. 

Pravilnika o izradbi i obrani završnog rada ( NN 118/2009,) Školski odbor Medicinske  škole 

iz Šibenika na prijedlog ravnateljice Aleksandre Acalin,  dipl. inž.,  na svojoj sjednici 

održanoj dana  30. siječnja 2020.  donio je  Izmjene i dopune Vremenika  izradbe i obrane 

završnog rada za školsku godinu 2019./2020.     

 

 

Ravnateljica je prisutnima pročitala Prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa 

rada Škole u školskoj godini 2019./2020.  

 Predsjednica Školskog odbora je dala Godišnji plan i program rada za školsku godinu  

2019./2020.    na usvajanje.  

Izmjene i dopune Godišnjeg  plana i program rada su  jednoglasno usvojene.  

 

Na temelju članka 28. st. 8. i članka 118.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi  (N.N. 87/2008; 86/2009, 92/2010; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 

94/2013; 152/14; 7/17; 68/18; 98/19 )  na prijedlog ravnatelja,  a nakon provedne rasprave na 

Nastavničkom vijeću i prethodnog mišljenja Vijeća roditelja, Školski odbor Medicinske  škole 

iz Šibenika dana  30. siječnja 2020.godine donio je  Izmjene i dopune Godišnjeg  plana i 

programa  rada  Škole za školsku godinu 2019. /2020.  
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Ad. 4.  

 

S. B.  jepodnijela  je Školi Zahtjev za sporazumni prestanak radnog odnosa s danom 31. 

ožujka 2020.  zbog odlaska u mirovinu.  

Prije toga iskoristila  bi godišnji odmor.  

Traži se suglasnost Školskog odbora  za prestanak radnog odnosa sa datumom 31. ožujka 

2020.  

Predsjednica Školskog odbora je dala prijedlog na glasanje.  

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.  

 

 

Na temelju članka 114. st. 1.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( 

N.N. 87/2008; 86/2009; 105/2010; 90/2011; 16/2012; 86/2012; 94/2013; 152/14; 7/2017; 

68/2018; 98/2019) i čl. 69. Statuta, Školski odbor Medicinske škole na svojoj sjednici 

održanoj  dana 30. siječnja 2020.   jednoglasno je  

donio  

Prethodnu suglasnost 

 

za prestanak radnog odnosa za  S.B.  sa datumom  31. ožujka 2020.  

 

 

 

Ravnateljica je prisutne obavijestila da naši učenici, smjer medicinska sestra opće njege/ 

medicinski tehničar opće njege, u subotu kreću u Portugal na Erazmus. Dio učenika vratio se 

iz Slovenije gdje su proveli 20 dana, i svi su oduševljeni iskustvom koje su tamo stekli.  U 

svibnju naši će učenici ići u Dansku na Euroschool sport a mi smo domaćini susreta pet 

zemalja koji će se održati na Malom Lošinju.  

 

Predsjednica Školskog odbora se zahvalila prisutnima na sudjelovanju.  

 

Sjednica je završena u 14.40.  

 

        Predsjednica Školskog odbora:  

        Gorana Radić Jelovčić, prof.  

 

 


