
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

SREDNJA ŠKOLA 

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 

 

KLASA: 003-06/21-01/04 

URBROJ: 2190-05-06-21-02 

Vis, 15. lipnja 2021. godine 

ZAPISNIK 

s druge sjednice Školskog odbora 

održane 15.06. 2021. u 20:00 

u virtualnom okruženju  

Nazočni: Ivana Roki, Emilijana Jončić,, Josipa Poduje, Ivana Cvitanović, Alma Vodopija- ravnateljica 

Izočni: / 

Zapisničarka: Sonja Mardešić 

Ivana Roki, predsjednica Školskog odbora pozdravila je nazočne i utvrdila da je na sjednici nazočan 

dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.  

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 

2. Usvajanje Pravilnika o radu 

3. Prijedlog za razrješenje sa funkcije ravnateljice 

4. Imenovanje v.d. ravnatelja 

5. Razno 
 

 

Ad 1)  

Zapisnik s prethodne sjednice je dostavljen članovima te su upoznati s istim. Budući da nije bilo 

primjedbi jednoglasno je usvojen javnim glasovanjem. 

 

Ad 2)  

Tekst Pravilnika o radu predan je članovima Školskog odbora na razmatranje zajedno sa pozivom 

na sjednicu te su članovi zamoljeni da daju svoje komentare i prijedloge na tekst nacrta Pravilnika o radu.  

Obzirom da nije bilo prijedloga predsjednica Školskog odbora je dala članovima dostavljeni tekst 

prijedloga na usvajanje.  

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili Pravilnik o radu.  



Ad 3)  

 

Predsjednica Školskog odbora dala je riječ Almi Vodopiji 

Alma Vodopija, prof. pred Školskim odborom na sjednici predala  zahtjev za razrješenjem dužnosti 

sa funkcije ravnateljice zbog osobnih i zdravstvenih razloga na trećoj godini mandata. Obzirom da iz 

navedenih razloga više nije u mogućnosti a niti je više sposobna obavljati tako odgovornu funkciju predaje 

zamolbu Školskom odboru da je se razriješi dužnosti sa danom 19. kolovoza 2021.g. 

Zahtjev je dan članovima na odlučivanje a  kojeg su članovi Školskog odbora jednoglasno 

prihvatili. 

 

Ad 4)  

Obzirom je prethodnom točkom usvojen prijedlog ravnateljice Alme Vodopije za njenim 

razriješenjem, Domagoj Pšeničnjak, prof. imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Srednje škole 

„Antun Matijašević Karamaneo“ do imenovanja ravnatelja/ice škole sukladno zakonskim 

odredbama. Vršitelj dužnosti ravnatelja s obavljanjem dužnosti započeti će dana 20. kolovoza 

2021. godine. Natječaj za imenovanja ravnatelja objavit će u zakonskom roku. 
 

Ad 5)  

Nije bilo raspravljanja pod ovom točko..  

Nema više raspravljanja. 

Sjednica završena u 20:30h 

Zapisničarka: Predsjednica Školskog odbora: 

_______________________ _____________________ 

Sonja Mardešić, tajnik Ivana Roki, prof. 

\--


