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ZAPISNIK  

 KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 ODRŢANE U OŠ MAĈE DANA 14. TRAVNJA 2017. GODINE 

 

KLASA:   003-01/17-01/01 

URBROJ: 2211/06-380-19-05-17-2 

Mače,        14. travnja 2017. 

 

Vrijeme početka: 16,00 sati 

 

Prisutni: Ivan Herceg, Mirjana Marijić, Drago Gradečak, Tajana Sedak Benčić, Stjepan 

Špoljar, Valentina Glojnarić, Tamara Herceg Babić 

Odsutni: - 

 

Na sjednici je prisutan i ravnatelj Škole gosp. Vladimir Grudenić te tajnica Kristina Havoić 

 

Ravnatelj Škole pozdravlja sve prisutne, otvara sjednicu i konstatira da je prisutan dovoljan 

broj članova Školskog odbora za  pravovaljano odlučivanje. 

 

Predlaže se sljedeći Dnevni red:  

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim ĉlanovima Školskog odbora 

2. Verifikacija mandata ĉlanova Školskog odbora 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

4. Donošenje Odluke o imenovanju zamjenice ravnatelja 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red se jednoglasno usvaja.  

 

Ad 1.) Ravnatelj Škole izvješćuje prisutne o imenovanim članovima Školskog odbora. 

Sukladno Rješenju o imenovanju tri člana Školskog odbora Osnovne škole Mače koje je 

donijela Krapinsko-zagorska županija u Školski odbor Osnovne škole Mače ispred osnivača 

imenuju se: 

- Stjepan Špoljar iz Peršavesi 

- Valentina Glojnarić iz Mača 

- Tamara Herceg Babić iz Peršavesi. 

 

Članovi Učiteljskog vijeća izabrali su iz svojih redova sljedeće članove: 

- Drago Gradečak iz Kuzminca 

 - Mirjana Marijić iz Mača. 

 

Iz reda roditelja izabrana je: 

 - Tajana Sedak Benčić iz Mača  

 

Sedmog član su izabrali radnici na skupu radnika, te je izabran: 

-  Ivan Herceg iz Mača.  
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Ad 2.) Prema Statutu Osnovne škole Mače do izbora predsjednika Školskog odbora sjednicu 

vodi najstariji član Školskog odbora. Kako je gosp. Herceg najstariji član Školskog odbora, on 

predaje riječ ravnatelju Škole. 

Ravnatelj utvrĎuje da se izabrani članovi Školskog odbora imenuju  na vrijeme od 4 godine te 

im članstvo u Školskom odboru traje do 13. travnja 2021. godine.  

 

ZAKLJUĈAK: 

Mandat članovima Školskog odbora traje do 13. travnja 2021. 

 

Ad 3.) Ravnatelj poziva prisutne članove Školskog odbora da iznesu svoje prijedloge za 

predsjednika/predsjednicu Školskog odbora. Gosp. Špoljar smatra da se zbog jednostavnosti 

papirologije imenuje netko iz Škole. Predlaže gĎu. Mirjanu Marijić koja prihvaća 

kandidaturu. Pristupa se javnom glasovanju. GĎa. Mirjana Marijić jednoglasno je izabrana za 

predsjednicu Školskog odbora.  

Ravnatelj poziva da se daju prijedlozi za zamjenika predsjednice Školskog odbora. Predlaže 

se gĎa. Tamara Herceg Babić koja prihvaća kandidaturu. Pristupa se javnom glasovanju. GĎa. 

Tamara Herceg Babić jednoglasno je izabrana za zamjenicu predsjednice Školskog odbora. 

Mandat predsjednici i zamjenici predsjednice traje 4 godine. 

 

ZAKLJUĈAK: 

Jednoglasno se izabire predsjednica Školskog odbora gđa. Mirjana Marijić te zamjenica 

predsjednice gđa. Tamara Herceg Babić. 
 

 

Ad 4.) Predsjednica Školskog odbora predaje riječ ravnatelju škole koji  predlaže Anu Kramar 

za zamjenicu ravnatelja. Objašnjava da je do sad dužnost zamjenika ravnatelja obnašao Drago 

Gradečak, učitelj informatike, ali on je sada član Školskog odbora i više nije u mogućnosti 

obavljati dužnost zamjenika ravnatelja. 

Javnim glasanjem jednoglasno se donosi Odluka o imenovanju zamjenice ravnatelja. 

Odluka o imenovanju zamjenice ravnatelja prilaže se Zapisniku. 

 

ZAKLJUĈAK: 

Jednoglasno se donosi Odluka o imenovanju zamjenice ravnatelja. 

 

Ad 5.) Ravnatelj se javlja za riječ. Obavještava prisutne da će se za vrijeme proljetnog 

odmora učenika provesti škola plivanja za učenike trećeg i šestog razreda. U Školi će se u 

sklopu projekta „e-Škole“ urediti prva i druga učionica. Ravnatelj govori kako trenutno 

postoji problem u prijevozu učenika, a to je nedostatak stajališta za autobus u Maču. Općina 

Mače nastoji riješiti taj problem, ali trenutno ne raspolažu potrebnim sredstvima za izgradnju 

stajališta. 

 

   

Završeno u 16:30 sati.  

 

 

 

       Zapisničarka:             Predsjednica Školskog odbora: 

     Kristina Havoić                           Mirjana Marijić 

     

 


