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KLASA: 003-06/20-01/ 

 

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

 

Šibenik,  4. ožujka  2020.    

 

Zapisnik s dvadesetosme  (28.) sjednice Školskog odbora Medicinske škole, održane dana  4. 

ožujka 2020.  (srijeda)   u  13.30 sati u čitaonici  Škole,   prostorija broj 5.   

Sjednici  prisutno  sedam  (7)   članova.  

Nema odsutnih članova.    

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 dvadesetsedme 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. Suglasnost i pismo namjere o davanju u zakup  školskog laboratorija – Učilište  

Kalelarga, Zadar 

2. Razno 

 

Predsjednica Školskog odbora dala je prijedlog Dnevnog reda na glasanje.  

 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.  

 

Ad. 1.  

 

Ravnateljica je prisutne upoznala da je 26.2.2020. dobila od strane Učilišta Kalelarga iz Zadra 

pismo namjere – poziv na suradnju kojim  se od Škole traži da omogući izvođenje vježbi u 
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svom školskom laboratoriju za program obrazovanja i prekvalifikaciju u Farmaceutskog 

tehničara, nako što dobiju suglasnost MZO-a..  

Učilište Kalelarga zatražilo je od MZO-a suglasnost za izvođenje programa obrazovanja i 

prekvalifikacije u smjer farmaceutski tehničar/ka. Kako bi dobili suglasnost neophodno im je 

da imaju osigurane materijalne uvjete za izvođenje nastave – vježbi.  

Kako je stav Županije, odnosno Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i sport da 

Škola ne smije sklopiti ugovor o zakupu ako nije izvjesno korištenje prostora, uputili su Školu 

odnosno ravnateljicu da zatraži suglasnost Školskog odbora na  pismo namjere o možebitnoj 

budućoj  suradnji sa Učilištem kao i nacrt ugovora.   

Kako se rok za podnošenje prijava bliži kraju,  iz Učilišta su molil da se ovaj zahtjev žurno 

riješi, pa je stoga sazvana ova sjednica Školskog odbora.  

Prisutnima je uz Zapisnik dostavljeno pismo namjere kao i nacrt ugovora. .   
 

Predsjednica Školskog odbora zatražila je suglasnost Školskog odbora na pismo namjere i nacrt 

ugovora u svezi buduće suradnje, zakupa školskog prostora – školskog laboratorija sa Učilištem 

Kalelarga.  

Suglasnost je jednoglasno dana.  

 

Predsjednica Školskog odbora se zahvalila prisutnima na sudjelovanju.  

Sjednica je završena u 13.40.  

Broj stranica zapisnika  2 (dvije) . 

 

        Predsjednica Školskog odbora:  

        Gorana Radić Jelovčić, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 


