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S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

s 5. sjednice Školskog odbora održane dana 14. srpnja 2021. godine u 20:00 sati 

 

Predsjednica Školskog odbora, Deana Kačanić Vrdoljak utvrdila je da na sjednici pristuno sedam (7) 

članova Školskog odbora. Bez prava odlučivanja na sjednci su pristuna tri (3) radnička vijećnika i 

tajnica školske ustanove. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje dnevnog reda 

2. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice ŠO i zapisnik s plenarne sjednice ŠO 

3. Predstavljanje programa za mandatno razdoblje kandidata u natječajnom postupku imenovanja 

ravnatelj/ice Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić 

4. Upoznavanje članova Školskog odbora sa Zaključcima Učiteljskog vijeća, Skupa radnika i 

Vijeća roditelja o zauzetim stajalištima u postupku imenovanja ravnatelja/ice Osnovne škole 

Ostrog, Kaštel Lukšić 

5. Javno glasovanje o kandidatima s liste kandidata  za ravnatelja/icu Osnovne škole Ostrog, 

Kaštel Lukšić i donošene Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Osnovne škole Ostrog, Kaštel 

Lukšić. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

Ad 1) 

Verificira se zapisnik s 4. sjednice Školskog odbora i zapisnik s plenarne sjednice Školskog odbora 

održanih 7. srpnja 2021. godine.“ 

 

Ad 2) 

Na temelju liste dva najbolje rangirana kandidata za imenovanje ravnatelja Osnovne škole Ostrog, 

Kaštel Lukšić predsjednica ŠO je pročitala imena kandidata te pozvala Ivančicu Grubišić na 

predstavljene  programa rada za mandatno razdoblje. Nakon predstavljenog programa rada za 

mandatno razdoblje za kandidatkinju Ivančicu Grubišić nije bilo postavljenih pitanja od strane članova 

Školskog odbora te je kandidatkinja napustila prostoriju. 

Drugi kandidat prema listi dva najbolje rangirana kandidata za imenovanje ravnatelja bila je Silvana 

Maganjić. Nakon predstavljenog programa rada za mandatno razdoblje za kandidatkinju Silvanu 

Maganjić nije bilo postavljenih pitanja od strane članova Školskog odbora te je kandidatkinja napustila 

prostoriju. 

 

Ad 3) 

Predsjednica Školskog odbora pročitala je Zaključke o stajalištu Skupa radnika, Učiteljskog vijeća i 

Vijeća roditelja te je napomenula da predstavnici iz reda učitelja i stručnih suradnika, iz reda radnika 

Škole i iz reda roditelja u Školskom odboru obvezi su zastupati stajalište tijela koje ih je imenovalo u 

Školski odbor. 

 



Uvidom u dostavljene zapisnike utvrđeno je da su Skup radnika, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja 

proveli tajno glasovanje radi zauzimanja stajališta za kojeg će kandidata glasovati njihovi predstavnici 

u Školskom odboru u postupku imenovanja ravnatelja škole te da su Zaključci Skupa radnika, 

Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja istovjetni te glase: 

 

• Zaključak Skupa radnika škole je da predstavnik radnika u Školskom odboru ima obvezu 

glasovati za kandidata Ivančicu Grubišić. 

• Zaključak Učiteljskog vijeća je da oba predstavnika Učiteljskog vijeća u Školskom odboru 

imaju obvezu glasovati za kandidata Ivančicu Grubišić. 

• Zaključak Vijeća roditelja je da predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru ima obvezu 

glasovati za kandidata Silvanu Maganjić. 

 

Ad 4) 

Sukladno odredbama Statuta škole  imenovanje ravnatelja obavlja se javnim glasovanjem.  

 

Kandidatkinja Ivančica Grubišić dobila je 3 glasa.  

Kandidatkinja Silvana Maganjić dobila je 4 glasa. 

Nakon završenog glasovanja Školski odbor donosi Odluku o imenovanju Silvane Maganjić 

ravnateljicom Osnovne škole Ostrog, Kaštel Lukšić. 

 

Sjednica je završena u 20:30 sati. 

 

 

   Predsjednica Školskog odbora: 

   Deana Vrdoljak Kačanić, v.r 

 

 

 


