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ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole August Šenoa Osijek koju je
temeljem članka 120. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 39.
Statuta škole sazvao ravnatelj škole. Sjednica je održana 24. travnja 2017. godine u
prostorijama škole s početkom u 17,00 sati.
Nazočne: Ana Sušić, Mirta Ćosić, Zrinka Bogović i Marija Budrovac
Ostali nazočni: Krešimir Ćosić, ravnatelj
Zapisničarka: Marija Budrovac, tajnica škole
Ravnatelj je pozdravio sve nazočne. Uvidom u Upitnike za članove Školskog odbora
utvrđeno je da je najstariji član Marija Budrovac, te je ista temeljem članka 119. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 39. stavka 2. Statuta škole preuzela
vođenje sjednice do izbora predsjednika Školskog odbora.
Predsjedavateljica je pročitala predloženi
D N E V N I R E D:
1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
2. Verifikacija mandata imenovanih članova
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad.1)
Predsjedavateljica sjednice podnosi izvješće:
Izbor članova Školskog odbora obavljen je prema članku 119. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te člancima 32. do 38. Statuta Osnovne škole August
Šenoa Osijek.
- Dva predstavnika Učiteljskog vijeća: Mirta Ćosić, diplomirani učitelj zaposlena na
poslovima učiteljice razredne nastave i Ana Sušić, magistra primarnog obrazovanja
zaposlena na poslovima učiteljice razredne nastave izabrane su tajnim glasovanjem na
sjednici Učiteljskog vijeća održanoj 13. ožujka 2017. godine
- Jedan predstavnika Vijeća roditelja je Zrinka Bogović magistra agronomije izabrana
javnim glasovanjem na sjednici Vijeća roditelja održanoj 15. ožujka 2017. godine
- Radnički vijećnik Vesna Podhorski dana 13. ožujka 2017. godine donijela je Odluku o
imenovanju Marije Budrovac upravne pravnice tajnice u školi za člana Školskog
odbora
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Osnivač Grad Osijek nije još imenovao tri člana u Školski odbor

Ad.2)
Predsjedavateljica utvrđivanjem identiteta svakog pojedinog člana na temelju osobne
iskaznice izvršila je verifikaciju mandata imenovanim članovima. Mandat teče od 24. travnja
2017. godine i traje 4 godine.
Ad.3)
Predsjedavateljica sjednice upoznaje nazočne da treba predložiti članove za predsjednika i
zamjenika odbora. Marija Budrovac predlaže Anu Sušić za predsjednicu, a Zrinka Bogović
predlaže Mirtu Ćosić. Obje kandidatkinje prihvatile su kandidaturu. Javnim glasovanjem
donesena je
ODLUKA
za predsjednicu Školskog odbora izabrana je Ana Sušić, a za zamjenicu Mirta Ćosić s
mandatom od 4 godine računajući od 24. travnja 2017. godine
Predsjednica Ana Sušić zahvaljuje nazočnima na ukazanom povjerenju preuzima vođenje
sjednice. Zaključuje da je dnevni red iscrpljen u 17,45 sati.
Zapisničarka
Marija Budrovac

Predsjednica
Ana Sušić
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