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S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

s Plenarne sjednice Školskog odbora održane dana 25. listopada 2021. godine u 19:15 sati 

 

Predsjednica Školskog odbora, Deana Kačanić Vrdoljak utvrdila je da na sjednici pristuno šest (6) 

članova Školskog odbora. Sjednici Školskog odbora prisustvuju:  dva (2) radnička vijećnika, tajnica 

školske ustanove i v.d. ravnateljica. 

 

DNEVNI RED:  

1. Razmatranje i usuglašavanje održavanja zajedničke ili odvojenih sjednica Školskog odbora, 

Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika 

2. Razmatranje mjesta i vremena sjednice/sjednica na kojoj će kandidati s utvrđene liste 

predstaviti program rada za mandatno razdoblje. 

3. Način izvještavanja kandidata  o mjestu i vremenu predstavljanja programa rada za mandatno 

razdoblje 

4. Dogovor u uručivanju liste i preslike prijava s natječajnom dokumentacijom kandidata svakom 

sazivatelju sjednica vijeća odnosno Skupa radnika. 

5. Razno 

 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad 1) 

Predsjednica je pozvala nazočne na razmatranje i usuglašavanje zajedničke ili odvojenih sjednica 

Školskog odbora, Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika. Predloženo je da se najprije 

održava sjednica Skupa radnika na kojoj će se kandidati predstaviti svim radnicima te nakon toga 

sjednica Učiteljskog vijeća. Prijedlog je da  sjednica Učiteljskog vijeće bude neposredno nakon 

sjednice Skupa radnika.  

 

Ad 2)  

Predsjednica ŠO, koja je ujedno i predstavnik Vijeća roditelja, predlaže da sjednica Vijeća roditelja 

bude 4. studenoga 2021. godine (četvrtak) u 19:00 sati. Radnički vijećnici su suglasni da sjednica 

Skupa radnika se održi 29. listopada 2021. godine (petak) u 12:30 sati, a nakon završetka sjednice 

Skupa radnika će se održati sjednica Učiteljskog vijeća. Mjesto održavanja sjednica će biti u atriju 

Škole. Predsjednica predlaže da sljedeća sjednica Školskog odbora se zakaže za 5. studenoga 2021. 

godine (petak) u 18:30 sati. Svi nazočni su suglasni. 

 

Ad 3) 

Predsjednica ŠO utvrđuje da će tajnica Škole izvijestiti kandidata o mjestu i vremenu predstavljanja 

programa rada za mandatno razdoblje elektroničkim putem. U obavijesti i pozivu kandidatu s liste 

kandidata u natječajnom postupku za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić 

biti će navedeno mjesto i vrijeme za sjednice Skupa radnika, Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i 

Školskog odbora.  

 

 

 



Ad 4) 

Predsjednica ŠO predlaže da se dogovori o uručivanju lista i preslika prijava s natječajnom 

dokumentacijom kandidata. Dogovoreno je da će tajnica tijekom radnog vremena sazivateljima 

sjednica uručiti liste i preslike prijava s natječajnom dokumentacijom kandidata.  

 

Ad 5) 

Predsjednica ŠO je pozvala sve članova na raspravu u okviru točke razno.  

Razglabalo o detaljima u s vezi izbora za imenovanje ravnatelja. Naime, konstatirano je kako prema 

Statutu Škole nije određeno imenovanje Izbornog Povjerenstva za provođenje tajnog glasovanja, te će 

predsjedavatelj sjednica vijeća odnosno skupa radnika javno prebrojavati glasove. Nakon 

prebrojavanja i zbrajanja glasova predsjedavatelj sjednica odnosno skupa radnika javno priopćuje 

nazočnima rezultate glasovanja. Na temelju rezultata glasovanja vijeće, odnosno skup radnika donosi 

pisani zaključak o stajalištu vijeća odnosno skupa radnika. Zaključak potpisuje predsjedavatelj 

sjednice vijeća odnos skupa radnika te je dužan dostavit zaključak predsjednici Školskog odbora.  

Predsjednica ŠO je utvrdila da su iscrpljene sve točke dnevnog reda stoga je zaključila sjednicu. 

 

Sjednica je završena u 19:40 sati. 

 

 

   Predsjednica Školskog odbora: 

     Deana Vrdoljak Kačanić, v.r. 

 

 

 


