REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Ferdinandovac
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
Zapisnik
s 38. sjednice školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održane u zbornici škole dana
16. siječnja 2017. godine s početkom u 12:00 sati.
Prisutni: Lidija Levačić Mesarov, Krešimir Šadek, Nada Lukić, Vjekoslav Maletić, Zdravka Hrvoić,
Manuela Turčić - članovi školskog odbora
Slavko Kenđelić – ravnatelj (prisutan nakon zaključenja 1. točke dnevnog reda)
Danijela Begović Jankić – tajnica, zapisničarka
Odsutni: Valentina Bedeković koja je opravdala 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. Izbor ravnatelja Osnovne škole Ferdinandovac
2. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim s
ciljem zaštite prava učenika za prvo polugodište školske 2016./17. godine
3. Različito
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednica školskog odbora utvrđuje da su članovi u materijalima primili zapisnik s 37. sjednice te
pita prisutne imaju li primjedbi na zapisnik. Članovi se izjašnjavaju da nemaju primjedbi te je zapisnik
s 37. sjednice jednoglasno prihvaćen.
Točka 1.
Kandidat Kenđelić Slavko dobio je 6 glasova te je jednoglasno sa 6 glasova ZA donesena
Odluka
o izboru ravnatelja/ice Osnovne škole Ferdinandovac
1. Temeljem Zaključka Učiteljskog vijeća i Skupa radnika od 11. siječnja 2017. godine te
Zaključka Vijeća roditelja od 12. siječnja 2017. godine o kandidatu za ravnatelja Osnovne
škole Ferdinandovac, Školski odbor javno je glasovao za gospodina Kenđelić Slavka i sa 6
glasova ZA izabrao ga za ravnatelja Škole.
2. Školski odbor sa 6 glasova ZA donosi odluku da za Kenđelić Slavka zatraži prethodnu
suglasnost ministra znanosti i obrazovanja za imenovanje ravnateljem Osnovne škole
Ferdinandovac.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Točka 2.
Predsjednica školskog odbora Lidija Levačić Mesarov poziva ravnatelja Slavka Kenđelića da
prezentira Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim s
ciljem zaštite prava učenika za prvo polugodište školske 2016./17. godine. Ravnatelj je pročitao
izvješće te se je osobito osvrnuo na dva incidentna događaja koja su se dogodila tijekom prvog
polugodišta te na oštećeni pod u dvorani koji je potrebno sanirati. Izvješće se nalazi u prilogu ovog
zapisnika i njegov je sastavni dio.
Točka 3.
Provedeno je glasovanje i jednoglasno je donesena
Odluka
o cijeni prehrane u školskoj kuhinji za period veljača-lipanj 2017. godine.
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Ravnatelj je obavijestio prisutne da je danas počela s radom nova učiteljica kemije Tamara
Debač.

Za daljnju raspravu se nitko ne javlja.
Sjednica školskog odbora dovršena je u 12:35 sati.

KLASA: 003-06/17-01/01
URBROJ: 2137-40-17-2
Ferdinandovac, 16.01.2017.
Zapisničar:
Danijela Begović Jankić

Predsjednica školskog odbora:
Lidija Levačić Mesarov
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