REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Ferdinandovac
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
Skraćeni zapisnik
s 37. sjednice školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održane u zbornici škole dana
10. siječnja 2017. godine s početkom u 08:00 sati.
Prisutni: Lidija Levačić Mesarov, Krešimir Šadek, Nada Lukić, Vjekoslav Maletić - članovi školskog
odbora
Danijela Begović Jankić – tajnica, zapisničarka
Odsutni: Valentina Bedeković, Manuela Turčić i Zdravka Hrvoić koji su opravdali svoj izostanak.
Sjednicom predsjedava Lidija Levačić Mesarov, predsjednica školskog odbora.
Lidija Levačić Mesarov je pozdravila prisutne, utvrdila da postoji kvorum te je predložila sljedeći
Dnevni red:
1. Otvaranje i razmatranje prijava pristiglih na raspisani natječaj za izbor i imenovanje
ravnatelja/ice Škole i utvrđivanje izborne liste kandidata
2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje učitelja/ice kemije
3. Različito
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Zapisnik s 36. sjednice jednoglasno je prihvaćen.
Točka 1.
Predsjednica je izvijestila članove školskog odbora da je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Škole objavljen 28. prosinca 2016. godine u dnevnom tisku „24 sata“, na mrežnim stranicama i na
oglasnoj ploči Škole. Rok za dostavu prijava bio je 8 dana od objave natječaja u „24 sata“. Utvrđeno je
da je na natječaj pristigla jedna prijava koja je zaprimljena 04.01.2017. godine. Predsjednica je
otvorila prijavu i utvrdila da je prijavu dostavio Slavko Kenđelić iz Ferdinandovca, profesor
proizvodno-tehničkog obrazovanja. Uz prijavu je priložen životopis, ovjerena preslika diplome,
domovnica, izjava o oslobođenju obveze polaganja stručnog ispita i uvjerenje o završenom programu
za uvođenje nastavnika u samostalni odgojno-obrazovni rad, potvrda HZMO, potvrda Škole o vrsti i
trajanju poslova i uvjerenje o nekažnjavanju. Predsjednica je pročitala prijavu i životopis te je
članovima školskog odbora predala na uvid priloženu dokumentaciju. Provjerena je potpunost
dokumentacije i ispunjavanje uvjeta propisanih natječajem te je školski odbor utvrdio da kandidat
Slavko Kenđelić ispunjava uvjete iz natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole
Ferdinandovac. Obzirom da drugih prijava nije bilo, školski odbor je sastavio i utvrdio izbornu listu
kandidata na koju je upisan Kenđelić Slavko te će predsjednica Lidija Levačić Mesarov izbornu listu
zajedno s kopiranom natječajnom dokumentacijom dostaviti Učiteljskom vijeću, Skupu radnika i
Vijeću roditelja radi provođenja postupka izbora ravnatelja Škole.
Točka 2.
Jednoglasno je donesen
Zaključak
Daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Tamare Debač iz Bjelovara na poslove učitelja kemije,
na neodređeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 12 sati tjedno.
Točka 3.
Za raspravu pod točkom različito se nitko nije javio.
Sjednica školskog odbora dovršena je u 08:35 sati.
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KLASA: 003-06/17-01/01
URBROJ: 2137-40-17-1
Ferdinandovac, 10.01.2017.
Zapisničar:
Danijela Begović Jankić

Predsjednica školskog odbora:
Lidija Levačić Mesarov
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