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Školski odbor srednje škole Antun Matijašević Karamaneo na četrnaestoj sjednici, održanoj 
15. rujna 2014. godine, na temelju članka 127. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi („N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92710., 105/10., 90/11., 5/12., 16712., 86/12., 126/12. i 94/13.) i 
članka 85. Statuta SŠ Antun Matijašević Karamaneo,  javnim glasovanjem, donosi  
 

ODLUKU 
 

o izboru kandidatkinje Tončice Poduje Vojković, prof. matematike za koju će se uputiti 
zahtjev Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za dobivanje prethodne suglasnosti za imenovanje 
ravnatelja. 

OBRAZLOŽENJE 
 

Na jedanaestoj sjednici Školskog odbora, održanoj 10. srpnja 2014. godine, Školski odbor je 
donio Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole. Natječaj je objavljen 20. 
kolovoza 2014. godine u dnevnom tisku „24 sata“. U natječaju su objavljeni uvjeti koje kandidti za 
ravnatelja trebaju ispuniti i isprave koje trebaju dostaviti kao dokaz o ispunjenju potrebnih uvjeta. 

Na dvanaestoj sjednici Školskog odbora, održanoj 04. rujna 2014. godine, predsjednica 
Školskog odbora je otvorila pošiljke koje su zaprimljene i urudžbirane u zatvorenim omotnicama. 
Unutar natječajnog roka, koji je iznosio osam dana, prijave na natječaj za ravnatelja škole podnijela su 
tri kandidata i to (abecednim redom) Ivan Belanić, Tončica Poduje Vojković i Siniša Vodopija. 
Članovi Školskog odbora su razmatrali prijave kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja, te je 
utvrđeno da sva tri kandidata ispunjavaju uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja škole. 

Nadalje, Školski odbor je utvrdio da će se izvršiti preslika natječajne dokumentacije kandidata 
te će se isti dostaviti Nastavničkom vijeću, Skupu radnika i Vijeću roditelja radi provođenja postupka 
glasovanja i donošenja pisanog zaključka o stajalištu pojedinog tijela. 

Skup radnika održan je 08. rujna 2014. godine, izabrano je Izborno povjerenstvo te je 
provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 32 člana Skupa radnika, glasovanju je pristupio 31 član. 
Nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da su 2 glasaćka listića nevažeća, od preostalih 29 
glasaćkih listića, 14 glasova dobio je kandidat Ivan Belanić, 11 glasova kandidatkinja Tončica Poduje 
Vojković i 4 glasa kandidat Siniša Vodopija.  

Nastavničko vijeće održano je 09. rujna 2014. godine, izbrano je Izborno povjerenstvo te je 
provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 27 članova Nastavničkog vijeća, glasovanju je pristupilo 26 
članova. Nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je od 26 glasačkih listića, 14 glasova 
dobila kandidatkinja Tončica Poduje Vojković, 11 glasova kandidat Ivan Belanić i 1 glas kandidat 
Siniša Vodopija. 

Vijeće roditelja održano je 10. rujna 2014. godine, izabrano je Izborno povjerenstvo te je 
provedeno tajno glasovanje. Od ukupno 11 članova Vijeća roditelja, glasovanju je pristupilo 10 
članova. Nakon prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je od 10 glasačkih listića, 7 glasova 
dobila kandidatkinja Tončica Poduje Vojković, 3 glasa kandidat Ivan Belanić i 0 glasova kandidat 
Siniša Vodopija. 

Nakon primitka gore navedenih pisanih zaključaka, sastao se Školski odbor kako bi se 
donijela odluka o izboru jednog od kandidata prijavljenog na natječaj za ravnatelja.  

Predstavnica Skupa radnika u Školskom odboru, Emilijana Jončić glasala je prema donesenom 
stajalištu tijela, odnosno za kandidata Ivana Belanića.  



Predstavnice Nastavničkog vijeća u Školskom odboru, odnosno Ivana Roki i Josipa Poduje su 
glasale prema donesenom stajalištu tijela, odnosno za kandidatkinju Tončicu Poduje Vojković. 

Predstavnica Vijeća roditelja u Školskom odboru, odnosno Sani Vidović glasala je prema 
donesenom stajalištu tijela, odnosno za kandidatkinju Tončicu Poduje Vojković. 

Od preostalih tri članica Školskog odbora, imenovanih od strane Osnivača, Mireja Zorotović 
nije bila nazočna na sjednici, Dijana Kukoć i Silvija Bajsić Batinić su javno glasale za kandidatkinu 
Tončicu Poduje Vojković. 

Većinom glasova od ukupnog broja članova Školskog odbora, za ravnatelja škole je javnim 
glasanjem izabrana kandidatkinja Tončica Poduje Vojković, prof. mtematike te će se Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i sporta uputiti zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti kako bi se potom 
mogla donijeti odluka o imenovanju kandidatkinje Tončice Poduje Vojković za ravnateljicu škole. 

    
 
 

 
 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 
 

       ________________________ 
                                                          Ivana Roki, prof. 
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MINISTARSTVO ZNANOSTI, 
OBRAZOVANJA I SPORTA 
Uprava za odgoj i obrazovanje 

 
Predmet: Zahtjev za dobivanje prethodne 
               suglasnosti za imenovanje ravnatelja 
 
 
 

Temeljem vašeg dopisa KLASA: 602-03/13-06/00337, URBROJ: 533-25-13-0003 od 08. 
studenoga 2013. godine upućujemo vam zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti za imenovanje 
ravnatelja. 

Na jedanaestoj sjednici Školskog odbora, održanoj 10. srpnja 2014. godine, Školski odbor je 
donio Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja škole (u privitku preslika 
zapisnika). Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja objavljen je 20. kolovoza 2014. godine u 
dnevnom tisku „24 sata“ (u privitku preslika natječaja objavljenog u dnevnom tisku).  

Nakon isteka natječajnog roka, dana 04. rujna 2014. godine, na sjednici Školskog odbora, 
predsjednica Školskog odbora je otvorila ponude kandidata, utvrđeno je da svi kandidati ispunjavaju 
uvjete propisane za ravnatelja škole, te da će se prijave kandidata umnožiti u potrebnom broju 
primjeraka i dostaviti Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Skupu radnika (u privitku preslika 
abecednim redom popis kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja koje je dostavljeno navedenim 
tijelima i preslika zapisnika). 

Nastavničko vijeće, Vijeće roditelja i Skup radnika dostavili su predsjedniku Školskog 
odbora pisane zaključke o stajalištu pojedinih tijela u roku do osam dana od dana sjednice Školskog 
odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja škole (u privitku 
preslike pisanih zaključaka i zapisnika). 

Po primitku pisanih zaključaka gore navedenih tijela dana 15. rujna 2014. godine održana je 
sjednica Školskog odbora radi donošenja Odluke o izboru kandidata za ravnatelja škole. Nakon 
izvješća o stajalištima ovlaštenih tijela, pristupilo se javnom glasanju. Većinom glasova ukupnog broja 
članova Školskog odbora, u skladu sa stajalištima utvrđenim u pisanim zaključcima, za ravnatelja 
škole je izabrana kandidatkinja Tončica Poduje Vojković, prof. matematike (u privitku preslika 
zapisnika, Odluka o izboru kandidata za kojeg će se zatražiti prethodna suglasnost, preslika natječajne 
dokumentacije kandidatkinje za koju se traži prethodna suglasnost i preslika dijela Statuta SŠ Antun 
Matijašević Karamaneo vezanog uz postupak izbora i imenovanja ravnatelja/ice škole). 

 
 

U privitku:                                                           PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 
- kao u tekstu 

       ________________________ 
                                                          Ivana Roki, prof. 
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Temeljem članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Školski odbor 
Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo na sjednici održanoj 15. rujna 2014. godine, a na 
prijedlog Nastavničkog vijeća donio je  
 
 
 

ŠKOLSKI KURIKULUM 
 
 
Pod pojmom Školskog kurikuluma podrazumijevamo sve sadržaje, procese i aktivnosti koji su 
usmjereni na ostvarivanje ciljeva i zadaća odgoja i obrazovanja kako bismo promovirali intelektualni, 
osobni, društveni i tjelesni razvoj učenika. Osim službenih programa nastave, obuhvaća i druge 
programe koje škola provodi, pokazuje brojne aktivnosti učenika i nastavnika te pokazuje po čemu je 
škola prepoznatljiva. Školski kurikulum temelji se na učenikovoj razini znanja, interesa i sposobnosti, 
na raznolikosti i kompleksnosti obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja i lokalne zajednice, 
stalnom porastu znanja te potrebom oblikovanja učenikove osobnosti u svijetu koji se stalno mijenja. 
Planiranim aktivnostima, programima i projektima težimo kvalitetnim rezultatima ostvariti ciljeve 
usmjerene na učenika i njegov razvoj, stručnu samostalnost i odgovornost nastavnika, samostalnost i 
razvoj škole te, uz potporu uže i šire društvene zajednice, doprinijeti izgradnji učinkovitog i 
kvalitetnog obrazovnog sustava. 

 
 
 
 
PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:                                                    RAVNATELJ:  
 
   ______________________________                                              ___________________________ 
                   Ivana Roki, prof.                                                                         Ivan Belanić, prof. 
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              Na četrnaestoj sjednici Školskog odbora održane 15. rujna 2014. godine u školi u 
Visu, članovi Školskog odbora donijeli su jednoglasnu 
 
 
 

O  D  L  U  K  U 
 
 
 
kojom je odabrana osigurajavajuća kuća „Croatia osiguranje“ d.d. te će se roditelji 

na roditeljskim sastancima izvijestiti o mogućnosti osiguranja učenika od posljedica nesretnog 
slučaja uz premiju od 20,00 kn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 
 
                                                                                                     _____________________ 
                                                                                                             Ivana Roki, prof. 

 
 
 
 
 

 


