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ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 26. KOLOVOZA
2019. GODINE S POČETKOM U 9 SATI

NAZOČNI: Josipa Stevanja, Tina Perić, Dalibor Pinčić i Jurica Sjauš, te tajnica škole.

NENAZOČNI: Marijan Pranjić i Marijana Dujak (opravdali izostanak) te Tomislav Perić (nije opravdao
izostanak).
Sjednicu Školskog odbora vodila je zamjenica predsjednika Josipa Stevanja, koja konstatirala da
sjednici nazoče četiri člana te se sjednica može održati.
Pročitala je Zapisnik sa sjednice šk. odbora od 16. kolovoza 2019. godine, na kojoj su se otvarale
prijave pristigle na raspisani natječaj. Na isti nije bilo primjedbi te je jednoglasno usvojen. Potom je
predložila
DNEVNI RED:

1. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice OŠ Zemunik,
2. Razno.
Ad. 1.). Zamjenica predsjednika školskog odbora dala je riječ kandidatkinji Boženi Župan, kojeg je
Školski odbor kao jedinog člana koji ispunjava uvjete natječaja i ima svu potrebnu dokumentaciju
poslao u daljnju proceduru da predstavi svoj program za petogodišnje razdoblje.
Nakon predstavljenog programa rada za petogodišnje razdoblje, napustila je sjednicu.
Predsjedavajuća Šk. odbora pročitala je zapisnike Vijeća učitelja, Vijeća (skupa) zaposlenika i Vijeća
roditelja, na kojima je Božena Župan predstavila svoj program za petogodišnje razdoblje i na kojima
se glasovalo tajnim glasovanjem. Sva tri tijela donijela su glasovali. Na Vijeću roditelja Božena Župan
dobila je 6 glasova a tri člana nisu bila prisutna, te su utvrdili da imenovana izabrana za ravnateljicu i
u narednom petogodišnjem razdoblju. Na sjednici Vijeća učitelja od 20 članova nazočnih na sjednici,
19 članova tajnima glasovanjem glasalo je ZA Boženu Župan dok je 1 listić bio nevažeći. Konstatirali su
da je imenovana izabrana za ravnateljicu škole za naredno petogodišnje razdoblje.

Na sjednici Vijeća zaposlenika nazočilo je 26 zaposlenika. Nakon provedenog tajnog glasovanja
Povjerenstvo za provođenje izbora obznanilo je rezultate glasovanja. Svih 26 zaposlenika glasovalo je
ZA Boženu Župan, te konstatirali da je Božena Župan izabrana za ravnateljicu škole.
Nakon pročitanih rezultata glasovanja zamjenica predsjednika Školskog odbora dala je prijedlog
Vijeća učitelja, Vijeća (skupa) zaposlenika i Vijeća roditelja na glasovanje.
Prijedlog da Božena Župan obnaša dužnost ravnateljice Škole u narednom petogodišnjem mandatu
dan je na glasovanje. Isti je prihvaćen sa 4 glasa.

Zapisničar:
Miljenka Prenđa Sarić, tajn.

za Predsjednika Šk. odbora:
Josipa Stevanja, prof.

