
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

SREDNJA ŠKOLA 

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 

 

KLASA: 003-06/21-01/06 

URBROJ: 2190-05-06-21-02 

Vis, 05. listopada 2021. godine 

ZAPISNIK 

s četvrte sjednice Školskog odbora 

održane 05.10. 2021. u 10:30 

u virtualnom okruženju  

Nazočni: Ivana Roki, Emilijana Jončić,, Josipa Poduje, Ivana Cvitanović, Domagoj Pšeničnjak- v.d. 

ravnatelja 

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 GPP-a i Školskog kurikuluma 2021./22. 

3. Izbor članova Povjerenstva za kvalitetu 

4. Raspravljanje po natječaju za imenovanje ravnatelja 

5. Razno 
 

 

Ad 1)  

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

primjedbi jednoglasno je usvojen javnim glasovanjem. 

 

Ad 2)  

Predsjednica Školskog odbora dala je riječ v,d, ravnatelju koji je kazao kako su  Godišnji plan i program 

2021/2022 te Školski kurikulum 2021/2022 predstavljeni i jednoglasno prihvaćeni na sjednici Roditeljskog 

vijeća jučer tj. 04. listopada 2021. g. te na prošloj sjednici Nastavničkog vijeća te da bi GPP i Školski 

kurikulum dao na glasanje i usvajanje Školskom odboru.  



Predsjednica Školskog odbora se složila sa prijedlogom te dala rečene dokumente na glasanje. Svi 

članovi Školskog odbora su jednoglasno prihvatili i usvojili Godišnji plan i program te Školski kurikulum 

2021/2022.  

Ad 3)  

Predsjednica Školskog odbora dala je riječ v,d, ravnatelju koji je kazao da je imenovao članove 

Povjerenstva za kvalitetu te da su isti iz STEM područja Josipa Poduje, Emilijana Jončić, Sonja Mardešić, 

Domagoj Pšeničnjak, Ivana Cvitanović, Stjepan Vetma i Ivana Koceić. 

Tajnica Sonja Mardešić javila se za riječ te kazala kako je procedura i izbor članstva Povjerenstva za 

kvalitetu određeno čl. 15. Statuta Srednje škole AMK te da se procedura u izboru članova treba poštovati, 

Tako administrativno osoblje nije navedeno da bi bilo članom rečenog Povjerenstva za kvalitetu. Te 

primjerice da tajnik Škole može sudjelovati na sjednicama kao gost ali da prema rečenoj proceduri ne bi 

mogao biti imenovan kao aktivni član. 

Riječ je zatim preuzeo v.d. ravnatelja kazavši kako je on imenovao članove te da on želi tajnika Škole u 

Povjerenstvu kao aktivnog člana. Ako je procedura Statuta takva da će on preuzeti odgovornost te da će se 

pristupiti izmjenama Statuta koji se odnose na navedeno područje.  

Predsjednica Školskog odbora dala je na glasovanje izbor članova Povjerenstva za kvalitetu prema 

kazivanju v.d. ravnatelja te su imenovani članovi jednoglasno. 

Ad 4) 

Ivana Roki, predsjednica Školskog odbora dala riječ Sonji Mardešić, tajnici Srednje škole Antun 

Matijašević Karamaneo, obzirom se javila za riječ želeći obavijestiti članove Školskog odbora o tome da 

na adresu Škole nije došla nijedna prijava kandidata po natječaju za imenovanje ravnatelja. Natječaj za 

imenovanje ravnatelja objavljen je sukladno propisima u Narodnim novinama dana 01. rujna 2021.g. sa 

rokom od 8 dana. Obzirom kako nije bilo prijavljenih kandidata te obzirom da je imenovan v.d. ravnatelja 

20. kolovoza 2021. g. tajnica je obavijestila članove Školskog odbora da sukladno čl. 43 Zakona o 

ustanovama te čl.73. Statuta Srednje škole do imenovanja ravnatelja zakonskim putem na temelju 

ponovljenog natječaja će biti imenovan vršitelj dužnosti, a najduže do godine dana  

Predsjednica Školskog odbora Ivana Roki je dala na glasovanje prijedlog za imenovanjem vršiteljem 

dužnosti. Članovi Školskog odbora su jednoglasno usvojili prijedlog da vršiteljem dužnosti bude Domagoj 

Pšeničnjak a koji je već imenovan na 2. sjednici ŠO dana 15. lipnja 2021. sa stupanjem na dužnost 20. 

kolovoza 2021. g.  

Ad 5) 

Ivana Roki, predsjednica Školskog odbora pod ovom točkom navodi kako bi dodatak dnevnom redu 

trebalo pridodati i imenovanje zamjenika v.d. ravnatelju ali da bi bilo najbolje o tome raspravljati na idućoj 

sjednici nakon rasprave sa kolegama u Školi.  

Sjednica završena u 11:00h 

Zapisničarka: Predsjednica Školskog odbora: 

_______________________ _____________________ 

Sonja Mardešić, tajnik Ivana Roki, prof. 

\--

Tajništvo AMK
Highlight


