ZAPISNIK br.8
ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE ŽUPANJA
Sjednica Školskog odbora u održana je 20. 11. 2017. godine s početkom u 19,00 sati u prostorima
zbornice Škole.
Sjednici su nazočili: Marija Juzbašić, član, Ivica Živković, predsjednik ŠO, Branko Filipović, član i Ljiljana
Parać, član, Marijan Oršolić, član i Đurđica Stjepanović, član.
Sjednici se nije odazvala gospođa Ana Cvitković-Komesarović.
Gost – sudionik, ravnatelj Škole – Milidrag Marković, prof.
Predsjednik Školskog odbora pozdravio je sve nazočne i posebno novopridošle članove ŠO imenovane
od strane osnivača kojima je ovo bila prva sjednica Školskog odbora na ovoj dužnosti člana.
Nakon pozdravne riječi tajnica Škole je pročitala zabilješku sa zadnje/elektronske sjednice ŠO sazvane
iz razloga hitnosti na ovaj način, a kako bi se riješilo zapošljavanje, odnosno, produljenje ugovora
prof. Matei Klarić, prof. matematike i informatike. Naime 15. 11. 2017. godine je imenovanoj istekao
rok iz ugovora (najduže do 60 dana, odnosno, do raspisivanja natječaja po dobivenoj suglasnosti).
Kako nastavni proces ne bi bio poremećen, a traženu suglasnost za raspisivanje natječaja još nismo
dobili, na prijedlog ravnatelja, članovi ŠO su se izjasnili da se prof. Matei Klarić produži ugovor o radu
na slijedećih „do 60 dana“, odnosno do raspisivanja natječaja po dobivenoj suglasnosti.
Predsjednik je nakon pozdravne riječi i izlaganja tajnice predložio dnevni red koji je jednoglasno
prihvaćen.
Ad.1. Utvrđivanje kandidata prijavljenih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gimnazije
Županja.
Predsjednik ŠO upoznao je članove sa prispjelim molbama, a kako je na natječaj pristigla samo jedna
prijava, njegova, zamolio je tajnicu Škole da, zajedno sa članovima Školskog odbora, pregleda
pristiglu dokumentaciju i pročita zamolbu.
Prijava na natječaj pristigla je zemaljskom poštom i zaprimljena u zatvorenoj koverti 6. 11.2017.
godine (u zakonskom roku – natječaj objavljen u Glasu Slavonije od 30.10.2017. i traje 8 dana).
Pregledom dokumentacije ustanovljeno je da je dokumentacija potpuna i da kandidat, prof. ivica
Živković, ispunjava uvjete navedene u natječaju.
Predsjednik Školskog odbora upoznao je članove da će se nastavak procedure izbora i imenovanja
ravnatelja Škole nastaviti sazivom Nastavničkog vijeća, Zaposleničkog vijeća i vijeća roditelja te će,
nakon njihovog izjašnjavanja, biti sazvana sjednica Školskog odbora na kojoj će se donijeti odluka o
imenovanju novog ravnatelja i zatražiti suglasnost MZOS . Sve ove radnje bit će okončane do kraja
mjeseca studenoga.
Gost – sudionik sjednice, prof. Milidrag Marković, ravnatelj Škole dao je kratak osvrt na pristiglu
prijavu prof. Živkovića uz osvrt na njegov uspješan, dugogodišnji rad u školi kao profesora latinskog
jezika i vjeroučitelja. Ravnatelj je istaknuo pozitivne rezultate rada prof. Živkovića smatrajući da će,
kao budući ravnatelj, biti i nadalje uspješan kao i do sada.

Ad.2.
Predsjednik Školskog odbora izvijestio je članove Školskog odbora o inspekcijskom nadzoru koji je
obavljen u školi 13.10. 2017. godine, a po pisanom podnesku gospođe Gordane Josić o
nepravilnostima u radu ravnatelja Škole. Članovi Školskog odbora upoznati su sa radnjama koje je
škola do sada poduzimala i koje će u buduće poduzeti u svezi sa pristiglim rješenjem – mogućnost
žalbe MZOS u roku 15 dana, odnosno po isteku roka izvršnosti na Rješenje inspekcije.
Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja na navedeno izlaganje.

Sjednica je završila s radom u 20,00 sati.
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