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SKRAĆENI ZAPISNIK
s plenarne Školskog odbora održane dana 7. srpnja 2021. godine u 19:30 sati
Predsjednica Školskog odbora, Deana Vrdoljak Kačanić, pozdravila je sve nazočne i otvorila plenarnu
Školskog odbora (dalje: ŠO). Utvrdila je da je na sjednici nazočno četiri (4) članova ŠO i tri (3) člana
Radničkog vijeća. Predsjednica ŠO, Dena Vrdoljak Kačanić, je predložila slijedeći
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, obavještava nazočne kako je na prethodnoj sjednici ŠO, uz suglasnost s članovima
ispred Osnivača, dogovoreno vrijeme i mjesto slijedeće sjednice. Dogovoreno je kako će se sjednica
održati u srijedu 14. srpnja 2021. godine u 20:00 sati u školskoj zbornici. Predlože se da sjednica
Skupa radnika bude u 8:00 sati dana 9.07.2021. godine u školskom atriju, a sjednica Učiteljskog
vijeća neposredno nakon zaključene sjednice Skupa radnika. Sjednica Vijeća roditelja će se održati
12.07.2021. godine u 19:30 sati.
Ad 3)
Predsjednica ŠO utvrđuje da će tajnica školske ustanove izvijestiti kandidate o mjestu i vremenu
predstavljanja programa rada za mandatno razdoblje elektroničkim putem. U obavijesti i pozivu
kandidatima s liste dva najbolje rangiranja 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. Redoslijed predstavljanja
kandidata jest prema abecednom redu prezimena kandidata.

Ad 4)
Predsjednica ŠO utvrđuje da će tajnica školske ustanove izvijestiti kandidate o mjestu i vremenu
predstavljanja programa rada za mandatno razdoblje elektroničkim putem. U obavijesti i pozivu
kandidatima s liste dva najbolje rangiranja 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. Redoslijed predstavljanja
kandidata jest prema abecednom redu prezimena kandidata.
Ad 5)
Predsjednica ŠO je pozvala sve članova na raspravu u okviru točke razno. Razglabalo o detaljima u s
vezi postupka provođenja izbora za imenovanje ravnatelja.
Sjednica je završene u 20:50 sati.
Predsjednica Školskog odbora:
Deana Vrdoljak Kačanić, v.r

