Skraćeni zapisnik
8. sjednice Školskog odbora održane 13.6.2018. u 14 sati
Prisutni: Kristina Sponza, Enes Ibrahimović, Edvard Bobanović, Marieta Djaković, Irena
Peruško, Denis Vugrin i Aleksandra Golojka
Ostali prisutni: ravnateljica Romana Vuksan Zuban i tajnica Martina Martinek Kleindienst
Predsjednica Školskog odbora utvrdila je da postoji kvorum i da su materijali zajedno s dnevnim
redom dostavljeni članovima ŠO, te predložila slijedeći
DNEVNI RED
1. Obrazloženje točke 7. Prijedloga odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika
za školsku godinu 2018./2019.
Ravnateljica predlaže da se Dnevni red dopuni s jednom točkom što je Školski odbor
jednoglasno prihvatio te Dnevni red sada glasi:
1. Obrazloženje točke 7. Prijedloga odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika
za školsku godinu 2018./2019.
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici Škole za sklapanje ugovora o radu s radnicima
Ad 1.)
Nakon kraće rasprave Školski odmor zaključuje da se ta točka oslobođenja treba maknuti iz
dosadašnjeg Prijedloga te jednoglasno donosi
PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI IZNOSA PARTICIPACIJE RODITELJA/SKRBNIKA
UČENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
1. Utvrđuje se mjesečni iznos participacije roditelja/skrbnika za školovanje djece u
OGŠ i SGŠ za školsku godinu 2018./2019. kako slijedi:
1.1. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

200,00 kn

1.2. SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA (PARALELNI PROGRAM)
– za učenike koji pohađaju dvije škole
1.3. PRIPREMNI PROGRAM ZA SGŠ

200,00 kn

1.4. PRIPREMNI PROGRAM ZA OGŠ

200,00 kn
130,00 kn

2. Mjesečna naknada za korištenje školskog instrumenta za školsku godinu 2018./2019.,
osim blok flaute iznosi
110,00 kn
3. Roditelji/skrbnici učenika koji podnesenim zahtjevom i odgovarajućom potvrdom/rješenjem
nadležnog tijela dokažu da je dijete s teškoćama u razvoju, oslobođeni su plaćanja naknada iz
točke 1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2.ove odluke.

4. Ukoliko više djece iz iste obitelji pohađa Glazbenu školu Ivana Matetića-Ronjgova Pula za
drugo dijete mjesečni iznos iz točke 1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2. ove odluke umanjuje se
za 50%, a za treće i svako iduće dijete roditelj/skrbnik oslobođen je plaćanja.
5. Roditelji/skrbnici učenika koji podnesenim zahtjevom i odgovarajućom potvrdom/rješenjem
nadležnog tijela dokažu da primaju socijalnu pomoć, oslobođeni su plaćanja naknada iz točke
1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2.ove odluke.
6. Roditelji/skrbnici učenika koji podnesenim zahtjevom i odgovarajućom potvrdom/rješenjem
nadležnog tijela dokažu da obitelj po članu zajedničkog kućanstva (roditelji/skrbnici i djeca)
ima prosjek primanja po članu obitelji manji od 2.000,00 kuna, oslobođeni su plaćanja naknada
iz točke 1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2.ove odluke.
7. Oslobođenje iz točke 1., podtočke 1.1. – 1.4. i točke 2. ove odluke primjenjuje se od prvog u
mjesecu u kojem je roditelj/skrbnik dostavio u Školu zahtjev i odgovarajuću potvrdu/rješenje
nadležnog tijela.
8. Iznimno, Školski odbor može na prijedlog ravnatelja/ice donijeti odluku o oslobođenju od
plaćanja participacije za školovanje, naknade za korištenje školskog instrumenta ili umanjenju
visine participacije za školovanje i u drugim slučajevima.
9. Ovaj prijedlog odluke dostavlja se Istarskoj županiji na suglasnost. Po dobivenoj suglasnosti
Odluka se počinje primjenjivati i bit će objavljena u natječaju za upis učenika u I. raz. Glazbene
škole Ivana Matetića – Ronjgova Pula u šk. god. 2018./2019.
Sjednica završila 14 50 sati
Zapisničarka
Martina Martinek Kleindienst

Predsjednica Školskog odbora
Marieta Djaković

