
Zapisnik 

sa 16. sjednice Školskog odbora I. gimnazije Split, održane dana 28. 6. 2019. godine u 

8,30 u uredu ravnatelja škole. 

D n e v n i   r e d : 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Školskog odbora 

 2. Otvaranje prijava i utvrđivanje liste kandidata za imenovanje ravnatelja škole. 

 3. Razno 

Ad 1) Školski odbor je jednoglasno, bez rasprave, usvojio zapisnik prethodne sjednice 

Školskog odbora Škole koja je održana dana 10. 06. 2019. godine. 

Ad 2) Zamjenik predsjednika Školskog odbora prof. J. Ž. , upoznao je nazočne da je s danom 

12. 6. 2019. godine u Narodnim novinama broj: 58/19. objavljen natječaj za imenovanje 

ravnatelja škole. U otvorenom natječajnom roku zaprimljena je jedna prijava. 

Prije otvaranja prijave Školski odbor je utvrdio da je prijava zaprimljena u zatvorenoj 

omotnici, da je: 

 - na omotnici prijave, koju je poslala prof. D. G. S, otisnut  je prijamni štambilj 

škole s datumom zaprimanja 19. lipnja 2019.  godine  

Na temelju pregleda i ispitivanja sadržaja priložene dokumentacije, uvida u tekst raspisanog 

natječaja i uvida u članak 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„N.N“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 

7/17 i 68/18), kojim su propisani nužni uvjeti za ravnatelja škole, Školski odbor utvrđuje da 

kandidatkinja D. G. S. , ispunjava sve nužne uvjete natječaja te se može izvršiti vrednovanje 

dodatnih kompetencija. 

Vrednovanje dodatnih kompetencija izvršeno je sukladno članku 51. i čl. 52. Statuta škole. 

Kandidatkinja za ravnatelja iz točke 1. izvršit će prezentaciju svog programa rada za 

mandatno razdoblje na sjednicama Školskog odbora, Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i 

Skupa radnika (u daljnjem tekstu: Školska tijela) sukladno čl. 53.  Statuta Škole. 

Obvezuju se Školska tijela I. GIMNAZIJE SPLIT da idući dan nakon održane sjednice, a 

nakon prezentacije programa rada kandidata te provedenog postupka glasovanja sukladno 

odredbama Statuta Škole, dostave Školskom odboru Škole zaključak o stajalištu za kojeg 

će kandidata glasovati njihovi predstavnici u Školskom odboru Škole u postupku 

imenovanja ravnatelja/ice škole. 

Utvrđena Lista kandidata sačiniti će se kao pojedinačni akt. 

Prije zaključenja sjednice Školski odbor je jednoglasno odlučio da se sljedeća sjednica 

Školskog odbora održi 5. srpnja 2019. godine. 

Ad.3. Pod točkom razno nije bilo prijedloga za raspravu. 

Sjednica je zaključena u 9,15 sati. 

        



 

 

 

 


