
SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA 

KLASA : 003-08/18-01/1 

URBROJ : 2138-22-06-18-4 

Vela Luka,  04.srpnja   2018. godine god. 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 7.  sjednice Školskog odbora Srednje škole Vela Luka koja se održala 03. srpnja 2018. godine u 

prostorijama Srednje škole Vela Luka sa početkom u 11.30  sati. 

 

NAZOČNI :  Ivan Tabain (predsjednik), Fani Cetinić (član), Vinka Prizmić (član),   Maja Barčot  

(član),  Tino Žuvela (član), Jelena Berković (član),  Lidija Dragojević (zapisničar) 

 

NENAZOČNI  :  Marina Šego (član) 

 

Konstatirano  je da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje. 

 

Predsjednik je  otvorio sjednicu i  pročitao dnevni red koji glasi :  

 

DNEVNI RED : 

1. Usvajanje zapisnika sa 6.  sjednice Školskog odbora 

2. Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (glasovanje) 

Pristupilo se usvajanju predloženog dnevnog reda.  

ZAKLJUČAK :  

Dnevni red je usvojen.  

 

 Točka 1.  

Zapisnik sa 6.  sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen  

 

 Točka 2.  

Predsjednik Školskog odbora izrazio je želju da pročita molbu kandidatkinje Ofelije Dragojević jer se  

na prošloj sjednice dogodio propust i molba nije pročitana. Naime,   predsjednik se bazirao na provjeri 

dali je kandidatkinja priložila svu potrebnu dokumentaciju i dali je molba dostavljena u roku. Molba  

Ofelije Dragojević je pročitana.  

Predsjednik  je izvijestilo kako su održane sjednice Zaposleničkog vijeća, Nastavničkog vijeća i Vijeća 

roditelja na kojima se provodio izbor za ravnatelja. Pročitani su zaključci Zaposleničkog vijeća, 

Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja. Tajnica je potom objasnila pravila glasovanja pojedinog člana 

Školskog odbora, ovisno o tome kojeg tijela je pojedini član Školskog odbora predstavnik. Školski 

odbor odlučuje o izboru ravnatelja javnim glasovanjem dizanjem ruku, a odluka je pravovaljana ako za 

nju glasuje većina od ukupnog broja članova Školskog odbora. Prisutni članovi nisu imali primjedbi 

na pravila glasovanja, te se započelo sa glasovanjem. 

 

ZAKLJUČAK : Ofelija Dragojević izabrana je za ravnatelja Srednje škole Vela Luka 

 

 

Sjednica je završila  u  11.50 sati.  

 

 

             PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:                             ZAPISNIČAR : 

                                  Ivan Tabain                                                       Lidija Dragojević 

 

 

 

 


