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Iz Zapisnika sa 52. (elektronske) sjednice Školskog odbora, 
održane 5. listopada 2020. godine 

 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 51. sjednice Školskog odbora 
2. Programski dokumenti škole:  

- Izvješće o radu za školsku 2019./2020. godinu 
- školski Kurikulum za školsku 2020./2021. godinu 
- Godišnji plan i program rada škole za školsku 2020./2021. godinu 

3. Organizacija rada u školskoj 2020./2021. godini 
4. Razno 

Dnevni je red jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1.) Zapisnik sa 51. sjednice Školskog odbora održane 9. srpnja 2020. godine usvojen je bez 
primjedbi. 
 
Ad.2.)   Školski odbor jednoglasno usvaja Izvješće o radu za školsku 2019./2020. godinu. 

Školski odbor jednoglasno usvaja školski Kurikulum za školsku 2020./2021. godinu. 
Školski odbor jednoglasno usvaja Godišnji plan i program rada škole za školsku 2020./2021. 

godinu 
 
Ad.3.) Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je nastava u školskoj 2020./2021. godini organizirana u 
jednoj smjeni prema modelu A, pri čemu svi učenici nastavu pohađaju u školi uvažavajući Upute za 
sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih 
škola u školskoj godini 2020./2021., te Odluku o načinu izvođenja nastave u osnovnim i srednjim 
školama kao i na visokim učilištima te obavljanju rada u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja 
u uvjetima epidemije COVID-19 (NN 99/20).  

Nastava se izvodi online samo za mješovite grupe i to po rasporedu jedan tjedan uživo-jedan 
tjedan online naizmjence. Jedina mješovita grupa je ona produženog boravka za učenike drugih 
razreda, pri čemu su učenici smješteni u dvoranu za priredbe te su osim propisanog razmaka među 
učenicima, grupe odijeljene prozirnom zaštitnom pregradom. Nastava tjelesne kulture odvija se 
većinom na otvorenom, dok god to vremenske prilike budu omogućavale, a za to vrijeme škola u 
suradnji sa osnivačem radi na osposobljavanju školske sportske dvorane za sigurno korištenje. 

 
Ad.4.) Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o izmjenama i dopunama općih akata Osnovne 
škole Eugen Kumičić u Rijeci: Poslovnika o radu Učiteljskog vijeća i Poslovnika o radu Školskog 
odbora. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o cijeni učeničke prehrane za školsku 2020./2021. 
godinu 

 

 
 
 


