
GIMNAZIJA FRANJE PETRIĆA ZADAR 

ŠKOLSKI ODBOR 

Obala kneza Trpimira 26 

KLASA: 602-03/21-06/305 

URBROJ: 2198-1-57-21-2 

Zadar, 6.7.2021 

 

 

SKRAĆENI Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

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

6.7.2021. s početkom u 9.00 sati u knjižnici Škole. 

 Prisutni članovi Školskog odbora:  

- Ana Žaja 

- Iva Rončević 

- Jelena Laća 

- Irena Tudor 

 

Ostali prisutni: 

- Marija Hrboka, tajnica 

- 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 nadopunjeni dnevni red:  

 

1. Glasovanje o prihvaćanju zapisnika sa treće sjednice Školskog odbora 

2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata za ravnatelja 

3. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja 

4. Financijsko izvješće za razdoblje od 1.1. 2021. do 30.6.2021. i Izvješće o izvršenju 

Financijskog plana za razdoblje od 1.1. 2021. do 30.6.2021. 

 

Ad. 1.) ODLUKA: Prisutni članovi Školskog odbora su jednoglasno prihvatili Zapisnik sa 

treće sjednice Školskog odbora. 

 

Ad.2.) Predsjednica Školskog odbora je navela kako je u skladu s člankom 91. Statuta 

potrebno da kandidat za ravnatelja predstavi program rada za mandatno razdoblje i pred 

Školskim odborom, kako bi se s navedenim programom upoznali i članovi Školskog odbora 

koje imenuje osnivač – Zadarska županija, a koji do danas još nisu imenovani.  

Ravnateljica je ukratko iznijela program rada za mandatno razdoblje jer je isto već iznijela na 

sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika, kojima su prisustvovali 

nazočni članovi Školskog odbora. 

 

Ad. 3.)    Prisutni članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli                                           

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJICE GIMNAZIJE FRANJE PETRIĆA ZADAR 

 

 

1. Blanka Pedišić iz Zadra, Vinkovačka 35 f, OIB: 68330448308, imenuje se ravnateljicom 

Gimnazije Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, Zadar, na pet godina. 

2. Mandat ravnateljici počinje s danom 14.9.2021. godine. 



3. Radni odnos, prava i obveze ravnateljice iz točke 1. ove Odluke regulirat će se ugovorom o 

radu, na određeno puno radno vrijeme, koji će s imenovanom ravnateljicom sklopiti 

predsjednik Školskog odbora. 

4. Ova Odluka stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti ministra znanosti i obrazovanja. 

Ako ministar ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 

suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana. 

 

Ad.4.) ODLUKA: Prisutni članovi Školskog odbora su jednoglasno usvojili Financijsko 

izvješće za razdoblje od 1.1. 2021. do 30.6.2021. i Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 

razdoblje od 1.1. 2021. do 30.6.2021. 

 

Završeno u 9.40 sati. 

 

Zapisnik sastavila:     Predsjednica Školskog odbora: 

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


