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REPUBLIKA HRVATSKA 

Osnovna škola kneza Trpimira 
 
 

HITNA SJEDNICA! 
KLASA: 003-06/17-01/03       
URBROJ: 2134/01-14-1-05-17-2  
Kaštel Gomilica, 2. veljače 2017. godine  
 

Z A P I S N I K 

 

sa 27. sjednice Školskog odbora Osnovne škole kneza Trpimira, Kaštel Gomilica (mandat 23.4. 2013.-
23.4. 2017.) održane dana 2. veljače 2017. godine u 13.15 sati u prostoru Škole. 
 
NAZOČNI ČLANOVI: Domina Vukša, Petar Kapov, Lili Visković, Sandra Šikić, Jozo Tarabene 
      
NENAZOČNI ČLANOVI: Denis Ivanović, Antonia Baturina 
 
OSTALI NAZOČNI: Ankica Radman - tajnica 
 
SJEDNICI PREDSJEDAVA: Domina Vukša - predsjednica ŠO 
 
ZAPISNIČAR: Ankica Radman 
 
Predsjednica ŠO je konstatirala da je sjednici nazočan potreban broj članova ŠO za donošenje 
pravovaljanih odluka te je otvorila 27. sjednicu ŠO i predložila slijedeći 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Izbor osobe koja mijenja ravnatelja 
2. Razno 

 
Predsjednica ŠO stavila je na glasovanje predloženi Dnevni red te je donesena slijedeća jednoglasna 
Odluka: 
 
« Usvaja se u cijelosti Dnevni red. » 
 
Ad 1/ Izbor osobe koja mijenja ravnatelja 
 
Tajnica škole je kazala da je ravnatelj privremeno nesposoban za rad počevši od 1.2. 2017. godine te je 
spriječen u obavljanju ravnateljskih poslova. U telefonskom kontaktu s tajnicom škole ravnatelj je 
predložio da ga u obavljanju poslova, a koji se ne mogu odlagati, do njegovog povratka mijenja 
pedagoginja Zrinka Zec. O navedenom je obaviještena gđa Zec te se ista suglasila s prijedlogom 
ravnatelja.  
Kako nije bilo daljnjih prijedloga ni rasprava gđa Vukša je stavila prijedlog ravnatelja na glasovanje te 
je donesena slijedeća jednoglasna Odluka: 
 

„Za vrijeme privremene spriječenosti ravnatelja Osnovne škole kneza Trpimira u 
obavljanju ravnateljskih poslova, počevši od 2.2. 2017. godine pa do povratka na 
rad, zamjenjuje Zrinka Zec zaposlena u Osnovnoj školi kneza Trpimira (u daljnjem 
tekstu: Škola) na poslovima stručne suradnice: pedagoginje.  
Osoba iz stavka 1. ove Odluke obavlja poslove ravnatelja koji se ne mogu odgađati 
do ravnateljeva povratka. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja.“ 
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Budući  nije bilo daljnjih prijedloga ni rasprava, predsjednica ŠO je zaključila sjednicu Školskog 
odbora u 13.30  sati. 

 
Zapisnik završava s  drugom (2.) stranicom. 

 
 

                        ZAPISNIČAR:                                   PREDSJEDNICA ŠO: 
 

  
                       Ankica Radman                                 Domina Vukša  


