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OSNOVNA ŠKOLA OROSLAVJE 

A. MIHANOVIĆA 6 

ŠKOLSKI ODBOR 

KLASA: 003-08/19-01/14 

URBROJ: 2113/04-380-22-19-2 

 

 

IZVOD  IZ  ZAPISNIKA 

 

s 24. sjednice Školskog odbora koja je održana u petak, 14.6.2019. godine s početkom u 18,00 sati 

u prostorijama Osnovne škole Oroslavje. 

 

Nazočni članovi/članice:  Vesnica Kantoci 

    Branko Čičko 

Anica Curman   

Vlasta Mrzljak 

Vlatka Mrzljak 

Valerija Vdović 

 

Nenazočni članovi/članice: Melita Peternel – bolovanje 

 

Ostali nazočni: Blaženka Babić, sindikalna povjerenica 

 

Zapisničarka: Anica Curman 

   

Vesnica Kantoci, predsjednica Školskog odbora, otvorila je sjednicu, pozdravila nazočne članove i 

konstatirala da je na sjednici nazočno šest članova (6/7) Školskog odbora te Školski odbor može donositi 

pravovaljane odluke.  

 

Predsjedavajuća sjednici predložila je sljedeći dnevni red:  
 

 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 23. sjednice Školskog odbora održane 27.5.2019. godine 

 

2. Otvaranje pristiglih prijava na objavljeni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole, te 

utvrđivanje liste kandidata za imenovanje ravnatelja/ice škole prema uvjetima iz natječaja  

 

3.  Razmatranje 2. rebalansa Financijskog plana za 2019. godinu i donošenje odluke 

 

4.  Razmatranje prijedloga 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu i donošenje odluke 

 

5.  Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za reviziju knjižne građe i Povjerenstva za otpis 

knjižne građe nakon provedene revizije sukladno Pravilniku o reviziji i otpisu knjižne građe („Narodne 

novine” br. 21/2002.) 

 

6.  Razno 

 

 

Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red, isti je jednoglasno prihvaćen i razmatran kako slijedi. 
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Ad.1.  Jednoglasno se prihvaća zapisnik s 23. sjednice Školskog odbora održane dana 27.5.2019. godine. 

 

Ad.2. Predsjedavajuća sjednici gđa Vesnica Kantoci izvijestila je nazočne članove da je sukladno  Odluci s 

23. sjedice Školskog odbor raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja/ice škole. Natječaj je objavljen 

31.5.2019. godine u „Narodnim novinama“ i mrežnim stranicama Osnovne škole Oroslavje i trajao je do 

10.6.2019. godine. 

 

Na raspisani natječaj za imenovanje ravnatelja/ice dostavljena je jedna prijava.  

Prijava je dostavljena u roku, neotvorena, te uredno urudžbirana s danom prijema 7.6.2019. godine. 

 

Dostavljena dokumentacija dana je na uvid članovima Školskog odbora. 

 

Nakon pročitane prijave i pregleda dostavljene dokumentacije utvrđeno je sljedeće: 

1. Kandidatkinja Sanja Šakoronja dostavila je svu potrebnu dokumentaciju traženu prema natječaju 

kojom dokazuje ispunjavanje nužnih uvjeta za ravnatelja/icu škole 

2.  Prijava s dokumentacijom je dostavljena u roku, dana 7.6.2019. godine 

3. Iz dokumentacije je vidljivo da Sanja Šakoronja ima odgovarajuću stručnu spremu, 35 godina 

radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi (26 godina na poslovima stručne 

suradnice pedagoginje i 9 godina na poslovima ravnateljice škole koje obavlja neprekidno od 1.9.2009. 

godine), nije bila obvezna polagati stručni ispit te protiv nje nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak. 

Uz prijavu na natječaj i potrebnu dokumentaciju kandidatkinja je dostavila program rada za 

mandatno razdoblje. 

Temeljem dostavljene dokumentacije i uvjeta postavljenih u natječaju nazočni članovi zaključili su 

sljedeće: 

Kandidatkinja Sanja Šakoronja ispunjava nužne uvjete za imenovanje ravnatelja/ice propisane 

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, dostavila je prijavu s traženom 

dokumentacijom i u natječajem traženom roku. 

 

Sukladno članku 62. Statuta Osnovne škole Oroslavje utvrđuje se lista kandidata koji ispunjavaju 

nužne uvjete za ravnatelja/icu škole te su dostavili potpunu prijavu i u natječajem traženom roku: 

 

 

Redni 

broj 

Ime i prezime 

kandidata/ 

kandidatkinje 

Stručna 

sprema 

 

Zvanje 

Radno iskustvo na 

odgojno-obrazovnim 

poslovima 

 

1. 

 

 

Sanja Šakoronja 

 

VSS 

Diplomirani 

pedagog, 

Profesor 

sociologije 

 

35 godina 

- stručna suradnica 

pedagoginja – 26 godina 

- ravnateljica škole od 

1.9.2009. – 9 godina 

 

 

Sukladno članku 63. Statuta Osnovne škole Oroslavje u postupku imenovanja ravnatelja škole 

vrednuju se dodatne kompetencije: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine, iskustvo rada na 

projektima koji imaju učinak na školu. 

 

Kandidatkinja Sanja Šakoronja uz prijavu i potrebnu dokumentaciju dostavila je dokaze o dodatnim 

kompetencijama: 

 ovjerene preslike indeksa (Školski centar Zabok i Filozofksi fakultet) 

 izvornik ECDL Start diplome 

 izvornike Potvrda kao dokaz sudjelovanja u projektima lokalne razine 8lokalne ili gradske), 

nacionalne ili županijske (regionalne)  i međunarodne razine. 

 

Nakon utvrđenog ukupnog rezultata vrednovanja dodatnih kompetencija Školski odbor utvrđuje da 

se lista kandidata odnosno prijava Sanje Šakoronja dostavi Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Radničkom 

vijeću/radnicima radi zauzimanja stajališta o kandidatima za ravnatelja škole.  
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Sjednice Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (Zbora) radnika sazivaju se u roku od osam (8) 

dana od dana sjednice Školskog odbora na kojoj je utvrđena lista kandidata za ravnatelja. 

 Kandidat za ravnatelja škole sukladno članku 64. stavku 4. Statuta predstavit će svoj program rada 

za mandatno razdoblje na sjednicama Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja, Skupa (Zbora) radnika i Školskog 

odbora. 

 Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup (Zbor) radnika zauzima stajalište o kandidatima za 

ravnatelja na način da se provodi tajno glasovanje, a postupak je propisan člankom 66. Statuta Osnovne 

škole Oroslavje. Na temelju rezultata glasovanja Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i Skup (Zbor) radnika 

donosi pisani zaključak kojim se zauzima stajalište o kandidatima za ravnatelja.  

Pisani zaključči Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa (Zbora) radnika dostavljaju se Školskom 

odboru. 

 

 

Ad.3.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

Donosi se 2. rebalans Financijskog plana za 2019. godinu. 

 

Ad.4.  Nazočni članovi donijeli su jednoglasnu ODLUKU: 

 Donosi se 2. izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu. 

 

 Ad.5. Na temelju članka 5. i 6. Pravilnika o reviziji i otpisu knjižne građe („Narodne novine“ br. 21/02.) 

nazočni članovi su donijeli jednoglasnu ODLUKU: 

 2. Imenuje se Povjerenstvo za reviziju knjižne građe sastavu: Valentina Mokrovčak, školska 

knjižničarka, Nataša Čičko, učiteljica hrvatskog jezika i Tanja Tukač, učiteljica razredne nastave. 

3. Imenuje se Povjerenstvo za otpis knjižne građe nakon provedene revizije u sastavu: Valentina 

Mokrovčak, školska knjižničarka, Nataša Čičko, učiteljica hrvatskog jezika i Tanja Tukač, učiteljica 

razredne nastave. 

 4. Poslovi koje povjerenstva trebaju obaviti određuju se u skladu s člankom 5. stavak 3. Pravilnika 

o reviziji i i otpisu knjižne građe (Narodne novine“ br. 21/02.) 

 

Ad.6. Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave. 

 

 

Predsjedavajuća sjednici zahvalila se na odazivu i zaključila sjednicu. 

 

 

 Sjednica je završena u  19,15 sati. 

 

 

 

       Zapisničarka:        Predsjednica Školskog odbora: 

              Anica Curman                              Vesnica Kantoci 


