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ZAPISNIK 
 

 

 

četvrte sjednice Školskog odbora Osnovne škole Kajzerica, Ulica Žarka Dolinara 9, Zagreb, održane u 

utorak 17. listopada 2018. godine s početkom u 17:00 sati. 

Nazočni članovi Školskog odbora: 

  1. Vesna Budinski 

  2. Andrea Bosanac 

  3. Mirela Sučević 

  4. Ivana Cindrić 

  5. Ivanka Vanjak 

  6. Marin Karin 

  7. Ljiljana Klinger 

 

 

Odsutnih članova Školskog odbora nije bilo: 

     

Pored članova prisutna je: 

    - Majda Tometić, v.d. ravnatelja OŠ Kajzerica 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora, gđa Andrea Bosanac, utvrdila da postoji kvorum i 

predložila sljedeći dnevni red kako slijedi: 

 

Dnevni red 

 

1. Verifikacija zapisnika treće sjednice Školskog odbora od 9. listopada 2018. 

2. Imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Kajzerica – donošenje odluke 

3. Razno 

 

 

 

 

 

 

Ad. 1.  

 

Prisutni nemaju primjedbi na zapisnik. Predsjednica Školskog odbora predlaže usvajanje zapisnika. 

ODLUKA: Zapisnik je jednoglasno usvojen. 

 



Ad. 2. 

 

Školski odbor Osnovne škole Kajzerica raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole. Natječaj 

je objavljen dana 21. rujna 2018. u Narodnim novinama (84/2018.) i na mrežnim stranicama škole. 

U provedenom natječajnom postupku utvrđeno je da se na natječaj prijavio jedan (1) kandidat.  

Ponuda navedenog kandidata stigla je pravodobno u propisanom roku od osam dana te je ista 

urudžbirana s danom dostave u tajništvu škole i kao takva je neotvorena pristigla na 3. sjednicu Školskog 

odbora održanu 9. listopada 2018. godine gdje je Školski odbor utvrdio da navedni kandidat ispunjava 

formalne uvjete natječaja. Školski odbor na istoj sjednici utvrđuje abecednim redom listu kandidata za 

donošenje stajališta u postupku imenovanja ravnatelja/ce OŠ Kajzerica, a koji udovoljavaju uvjetima 

natječaja i koji su dostavili ponudu u roku. 

U skladu s člankom 127. stavkom 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 

održane su sjednice Zbora radnika, Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja dana 16. listopada 2018., a nakon 

provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Školskom odboru pisane zaključke o 

stajalištima tih tijela u postupku imenovanja ravnatelja/ice.  

Sva su tri vijeća većinom glasova za ravnatelja škole podržala su kandidata Majdu Tometić, prof. (Zbor 

radnika - 71 glasova ZA, radnika nazočnih na sjednici Zbora radnika od ukupno 96 radnika upisanih u 

popis birača Zbora radnika, Vijeće učitelja - 49 glasova ZA, nazočnih učitelja i stručnih suradnika OŠ 

Kajzerica od ukupno 66 predstavnika upisanih u popis birača Vijeća učitelja te Vijeće roditelja - 22 

glasa ZA, nazočnih  predstavnika roditelja razrednih odjela OŠ Kajzerica od ukupno 28 predstavnika 

razrednih odjela upisanih u popis birača Vijeća roditelja). Na temelju utvrđenih rezultata glasovanja 

doneseni su pisani zaključci koji su dostavljeni Školskom odboru. 

Članovi Školskog odbora su dana 17. listopada 2018., na temelju dostavljenih zaključaka, javnim 

glasovanjem, sa 7 (sedam) glasova ZA, u skladu sa stavkom 12. i stavkom 13. članka 127. Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, jednoglasnom odlukom za ravnateljicu Osnovne škole 

Kajzerica imenovali Majdu Tometić, prof. 

ODLUKA 

Majda Tometić, prof., imenovana je za ravnatelja Osnovne škole Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9. 

Sukladno članku 127. stavku 14. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ministru 

znanosti i obrazovanja dostavljena je dokumentacija o imenovanju ravnatelja radi dobivanja prethodne 

suglasnosti. Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 

suglasnošću, smatra se da je ista dana.  

Ova odluka stupa na snagu, uz uvjet dobivanja prethodne suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja, 

istekom roka od 15 dana od dana dostave zahtjeva za dobivanjem suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb.     

 

 

Ad. 3. 

Nije bilo pitanja niti prijedloga. 

 

 

 



Školski odbor završio je s radom u 18:00 sati. 

 

      ZAPISNIČAR        

       Marin Karin                                                              PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

                                                                                  Andrea Bosanac 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 


