
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR 

ŠKOLSKI ODBOR 

Obala kneza Trpimira 26 

KLASA: 602-03/21-06/299 

URBROJ: 2198-1-57-21-2 

Zadar, 28.6.2021. 

 

 

SKRAĆENI Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

sa treće sjednice Školskog odbora Gimnazije Franje Petrića Zadar, koja je održana dana 

28.6.2021. s početkom u 13.00 sati u knjižnici Škole. 

 Prisutni članovi Školskog odbora:  

- Ana Žaja 

- Iva Rončević 

- Jelena Laća 

- Irena Tudor 

 

Ostali prisutni: 

- Marija Hrboka, tajnica 

Ostali odsutni: 

- Blanka Pedišić, ravnateljica 

 

Predsjednica Školskog odbora je utvrdila da je na sjednici nazočan potreban broj članova 

Školskog odbora za pravovaljano odlučivanje. 

Na sjednici je jednoglasno usvojen sljedeći dnevni red:  

 

1. Glasovanje o prihvaćanju zapisnika s druge sjednice Školskog odbora 

2. Otvaranje i razmatranje prijava kandidata na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 

Gimnazije Franje Petrića Zadar, vrednovanje dodatnih kompetencija i utvrđivanje 

liste kandidata 

3. Donošenje odluke o načinu, mjestu i vremenu predstavljanja programa rada za 

mandatno razdoblje kandidata s utvrđene liste kandidata 

 

 

 Ad. 1.) Predsjednica Školskog odbora je zatražila od članova Školskog odbora 

da se očituju od zapisniku te da daju svoje primjedbe ukoliko ih imaju. Kako primjedbi 

na zapisnik sa prethodne sjednice nije bilo, predsjednica Školskog odbora je zatražila 

od članova Školskog odbora da glasuju o Zapisniku sa druge sjednice Školskog 

odbora. 

 

ODLUKA: Prisutni članovi Školskog odbora su jednoglasno prihvatili Zapisnik sa 

druge sjednice Školskog odbora. 
 

Ad.2.) ZAKLJUČAK: Utvrđuje se da prijavljeni kandidat za imenovanje ravnatelja/ice 

Škole Blanka Pedišić,  ispunjava sve propisane nužne uvjete natječaja te da je njezina prijava 

potpuna i pravodobna, odnosno dostavljena u propisanom roku. 

 

Ad. 3.) ODLUKA: 



o predstavljanju programa rada za mandatno razdoblje 

 

I. Blanka Pedišić kao kandidat s utvrđene liste kandidata za ravnatelja Gimnazije Franje 

Petrića Zadar, predstavit će svoj program rada za mandatno razdoblje na sjednicama 

Skupa radnika, Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Školskog odbora. 

II. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje iz točke I. ove odluke održat će se 

na:  

1. na sjednici Skupa radnika dana 5.7.2021. u 9.30 sati u Školi 

2. na sjednici Nastavničkog vijeća dana 5.7.2021. u 10.00 sati u Školi 

3. na sjednici Vijeća roditelja dana 5.7.2021. u 12. 00 sati u Školi 

4. na sjednici Školskog odbora dana 6.7.2021. u 9.00 sati u Školi 

 

Sjednicu Nastavničkog vijeća i sjednicu skupa radnika saziva ravnatelj, a sjednicu 

Vijeća roditelja saziva predsjednik Vijeća roditelja.  

 Kandidat iz točke I. ove odluke ima najviše 20 minuta za predstavljanje programa rada 

za mandatno razdoblje. 

Kandidat se obavještava i poziva predstaviti program rada za mandatno razdoblje. Kako 

je kandidat iz točke I. ove odluke zaposlenik Škole, zbog kratkoće vremena i dodatne 

efikasnosti postupka, obavijest o vremenu i mjestu održavanja sjednica iz točke II. ove 

odluke će mu se osobno uručiti, uz potpis o primitku. 

 

III. Ova odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Škole. 

 

Završeno u 13.40 sati 

 

 

Zapisnik sastavila:     Predsjednica Školskog odbora: 

Marija Hrboka, dipl.iur.    Ana Žaja, prof. 

 


