
ZAKLJUČAK 

s 3. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vodice 

Sjednica je održana u utorak 27.7.2021. godine u školskoj knjižnici s početkom u 19:40 

sati. 

Nazočni članovi Školskog odbora: 
gđa. Maja Mrvica – predstavnik Učiteljskog vijeća  
gđa. Marina Grubelić – predstavnica Učiteljskog vijeća 
gđa. Ana Bulat - predstavnica Skupa djelatnika Škole 
gđa. Ivana Skočić – predstavnica osnivača Škole 
gđa. Kristina Vukošić Popov – predstavnica osnivača Škole 
 
Nenazočni članovi Školskog odbora: 
g. Ivan Skočić – predstavnik Vijeća roditelja, pravovremeno je izvijestio predsjednicu ŠO o 
nemogućnosti dolaska te je ŠO odlučio da je njegov izostanak opravdan.  
g. Ante Alfirev – predstavnik osnivača Škole, nije prethodno javio da neće prisustvovati sjednici ŠO 
odnosno da je spriječen, te svoj izostanak može opravdati naknadno, najkasnije na idućoj sjednici 
ŠO. 
 
Predsjedava: gđa. Maja Mrvica, predsjednica Školskog odbora 
Zapisničar: Karmen Roca, tajnica Škole 
 
Nakon što je gđa. Maja Mrvica pozdravila prisutne i utvrdila da postoji kvorum, predložila je 
sljedeći dnevni red: 

 
DNEVNI RED 

 

     1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 
       2. Izmjena i dopuna financijskog plana OŠ Vodice za 2021. godinu (I.) – dopuna 
       3. Financijsko izvješće OŠ Vodice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. s bilješkama 

 
Predsjednica ŠO stavlja na glasovanje predloženi dnevni red. 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 

Ad.1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

Zapisnik 2. sjednice Školskog odbora usvojit će se pod uvjetom da se ispravi i dopuni, s čime su se 

suglasili svi nazočni članovi ŠO. 

Ad.2. Izmjena i dopuna financijskog plana OŠ Vodice za 2021. godinu (I.) - dopuna 

Jednoglasno se usvaja i prihvaća Izmjena i dopuna financijskog plana OŠ Vodice za 2021. godinu. 

Ad.3. Financijsko izvješće OŠ Vodice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. s bilješkama 

Jednoglasno se usvaja i prihvaća Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. 

godinu. 

 
                                                                                       PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

                                                                                                               Maja Mrvica, učiteljica 

                                                                                                                            



 


