
ZAPISNIK 

 

sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci održane u matičnoj školi  

Zdenci dana 07.03.2017.godine s početkom u 18,30 sati. 

 

Nazočni članovi Školskog odbora: Marinko Nekić, Danijela Mikić, Alexandra  Milinković, 

Vlatka Lazar, Matija Inhof, Šime Jurlina,  

Izostanak opravdao: Mario Vučković 

Ostali nazočni : V.D.ravnateljice škole Mirjana Buneta-Knežević, tajnik škole Stjepan  Ament- 

zapisničar. 

 

       Nakon što je predsjednik Školskog odbora Marinko Nekić utvrdio da je na sjednici nazočno 

šest od sedam članova Školskog odbora i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, 

predložio je sljedeći 

 

DNEVNI  RED 
      

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Donošenje odluke o izboru  ravnatelja/ice Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci 

3. Donošenje prethodne suglasnosti za spremača/icu na određeno nepuno radno vrijeme 

    od 20 sati tjedno za rad u PŠ Crnac 

4. Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

 

AD 1.  

 

Zapisnik sa prethodne sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 2. 

 

Predsjednik školskog odbora izvijestio je nazočne članove da je primio zaključke o stajalištu 

Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika glede kandidatkinje za izbor ravnatelja/ice 

škole Mirjane Buneta-Knežević. 

Nakon toga pročitao je zaključke Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja  i Skupa radnika. 

Iz zaključaka je vidljivo sljedeće: 

1. Sjednica Učiteljskog vijeća održana je 28.02.2017.godine.Nakon provedenog tajnog 

glasovanja za izbor kandidata za ravnatelja Škole, temeljem Odluke Školskog odbora o 

utvrđivanju kandidata za izbor ravnatelja od 22.02.2017.godine, utvrđeno je sljedeće: 

      Ukupan broj članova Učiteljskog vijeća 37 

- Glasovanju pristupilo: 32 člana 

- Mirjana Buneta-Knežević: 32 glasa ZA 

- Nevažećih listića: 0 komada 

- Neiskorišteni listići: 5 komada 

Članovi Školskog odbora izabrani iz reda Učiteljskog vijeća obvezuju se da na sjednici Školskog 

odbora kod izbora ravnatelja/ice Škole glasuju prema Zaključku o stajalištu Učiteljskog vijeća. 



2. Sjednica Vijeća roditelja održana je 02.03.2017.godine.Nakon provedenog tajnog 

glasovanja za izbor kandidata za ravnatelja Škole, temeljem Odluke Školskog odbora o 

utvrđivanju kandidata za izbor ravnatelja od 22.02.2017.godine, utvrđeno je sljedeće: 

      Ukupan broj članova Vijeća roditelja 17. 

- Glasovanju pristupilo: 17 članova 

- Mirjana Buneta-Knežević: 17 glasova ZA 

- Nevažećih listića: 0 komada 

- Neiskorišteni listići: 0 komada 

Član Školskog odbora izabran iz reda Vijeća roditelja obvezuje se da na sjednici Školskog odbora 

kod izbora ravnatelja/ice Škole glasuje prema Zaključku o stajalištu Vijeća roditelja. 

 

3. Sjednica Skupa radnika održana je 28.02.2017.godine.Nakon provedenog tajnog 

glasovanja za izbor kandidata za ravnatelja Škole, temeljem Odluke Školskog odbora o 

utvrđivanju kandidata za izbor ravnatelja od 22.02.2017.godine, utvrđeno je sljedeće: 

      Ukupan broj članova Skupa radnika 50. 

- Glasovanju pristupilo: 43 člana 

- Mirjana Buneta-Knežević: 42 glasa ZA 

- Nevažećih listića: 1 komad 

- Neiskorišteni listići: 7 komada 

Član Školskog odbora izabran iz reda Skupa radnika obvezuje se da na sjednici Školskog odbora 

kod izbora ravnatelja/ice Škole glasuje prema Zaključku o stajalištu Skupa radnika. 

 

Prema odredbama čl.127.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Odluka o 

izboru ravnatelja donosi se javnim glasovanjem. 

 

Nakon toga Školski odbor jednoglasno javnim glasovanjem donosi Odluku da se Mirjana Buneta-

Knežević  izabere za ravnateljicu Osnovne škole Ivan Goran Kovačić,Zdenci. 

Odluka o izboru Mirjane Buneta-Knežević za ravnateljicu Osnovne škole Ivan Goran 

Kovačić,Zdenci sastavni je dio ovog zapisnika. 

 

Za izabranog kandidata Škola  ministru znanosti i obrazovanja u skladu sa odredbama Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Statuta Škole dostavlja obrazloženi zahtjev sa 

svom potrebnom dokumentacijom radi davanja prethodne suglasnosti. 

 

 AD 3. 

 

V.D.ravnateljica Mirjana Buneta-Knežević izvijestila je članove Školskog odbora da su na 

raspisani natječaj za spremača/icu u PŠ Crnac,zamjena za radnicu koja je na bolovanju, došle 

dvije prijave i to: 

1. Kovačević Antonele iz Crnca 

2. Emine Sušac iz Šaševa 

Prijave su pravodobne i kompletne. 

 

V.D. ravnateljica traži prethodnu suglasnost za Antonelu Kovačević za obavljanje poslova 

spremačice u PŠ Crnac na određeno nepuno radon vrijeme od 20 sati tjedno do povratka Barbare 

Bošnjak na rad. 

Nastup na posao 08.03.2017.godine. 



 

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost za Antonelu Kovačević za obavljanje 

poslova spremačice u PŠ Crnac na određeno nepuno radon vrijeme od 20 sati tjedno do povratka 

Barbare Bošnjak na rad. 

Nastup na posao 08.03.2017.godine. 

 

AD 4. 

 

Pod točkom različito nije bilo rasprave. 

 

 

Dovršeno u 19,05 sati. 

 

KLASA: 003-06-01/17-12 

URBROJ: 2189/30-17-02 

 

 

 

 

     Zapisničar                                                                             Predsjednik školskog 

                                                                                                               odbora 

 

 

_______________                                                                       __________________ 

  Stjepan   Ament                                                                             Marinko Nekić  

 

 


