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ZAPISNIK 

sa 31. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 6.6.2019. godine u 

uredu ravnateljice s početkom u 13,00 sati.  

Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof. – predsjednik Školskog odbora, 
                2. Saša Špoljarić, dipl. kat. – član, 
                3. Ivan Piskač, mag. educ. mat. i inf. – član, 
                4. Maja Raščanec  - član, 
                5. Spomenka Nemec – član.  
 
Odsutni: Anica Desnica i Emina Klasić Dolenc – opravdano. 
 
 
Od sedam članova školskog odbora sjednici prisustvuje petoro članova što je natpolovična većina i 
donesene odluke bit će pravovaljane.  

 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Školskog odbora, 
2. Otvaranje ponude za ravnateljicu, 
3. Razno. 

 
 
Sjednicu Školskog odbora otvorio je i pozdravio prisutne prof. Mihael Kivač predsjednik Školskog 

odbora.  

Pročitao je dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

Točka 1. 

Na zapisnik sa 30. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen i verificiran. 

Točka 2. 

Natječaj za ravnatelja/icu škole objavljen je 17.5.2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 50/2019. i 

na web stranici škole. Rok za podnošenje prijava na natječaj bio je osam dan od dan objave natječaja.  

Na natječaj za ravnatelja/icu primljena je jedna prijava 24.5.2019. godine.  

Predsjednik školskog odbora Mihael Kivač, prof. utvrdio je da je prijava primljena u roku u zatvorenoj 

omotnici s adresom škole i napomenom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvaraj“.  

Prijava je urudžbirana, KLASA:110-01/19-01/005;URBOJ:2137-31/19-01-2 24.5.2019. godine. 

Prijavu je otvorio predsjednik Školskog odbora Mihael Kivač, prof. 

Prijavu na natječaj sa dokumentacijom dostavila je gđa. Sanja Prelogović, magistra organizacije i 

nastave u osnovnoj školi, dosadašnja ravnateljica škole u drugom mandatu. 
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Uz prijavu gđa. Sanja Prelogović priložila je:  

• Životopis, 

• Diplomu magistre organizacije i nastave u osnovnoj školi, 

• Domovnicu, 

• Potvrdu da je oslobođena polaganja stručnog ispita, 

• Potvrdu o stažu kojim dokazuje da ima 32 godine staža u školi od toga 22 godine na odgojno-

obrazovnim poslovima na mjestu učiteljice razredne nastave,  

• Program rada za mandatno razdoblje, 

• Uvjerene Općinskog suda u Koprivnici da se ne vodi kazneni postupak glede zapreka za 

zasnivanje radnog odnosa u školi, 

• Odluku o imenovanju ravnateljice škole 2009. i 2014. godine, dokaz o obavljanju poslova 

ravnateljice u drugom mandatu.  

 

Priloženi dokumenti su u originalu. Nakon pregleda dokumentacije Školski odbor utvrdio je da je gđa. 

Sanja Prelogović  prijavu predala u roku, priložena je  dokumentacija navedena u natječaju, ispunjava 

nužne uvjete za ravnatelja i prijavi je priložila dokumentaciju vezanu uz dokaza o dodatnim 

kompetencijama za ravnatelja.  

Dodatne kompetencije gđi. Sanja Prelogović bodovane su sa ukupno 25 bodova.  

Školski odbor utvrdio je da se na natječaj za ravnatelja/icu prijavila samo jedna kandidatkinja, gđa. 

Sanja Prelogović. Budući da je gđa. Sanja Prelogović jedina kandidatkinja za ravnateljicu škole u roku 

od osam dana bit će sazvane sjednica Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika na kojima će 

gđa. Sanja Prelogović predstaviti program rada za novi mandat i provest će se glasovanje za 

kandidatkinju. Školski odbor listu s kandidatkinjom za ravnateljicu škole dostavit će Učiteljskom 

vijeću, Vijeću roditelja, Skupu radnika i Školskom odboru.  

 

 

 

Točka 3. 

Nije bilo pitanja ni prijedloga. 

Sjednica je završila u 13,45 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                                 Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                           Mihael Kivač, prof. 

 

 


