
Osnovna škola Rudolfa Strohala 
Lokve 

Zaključci sa sjednice Školskog odbora  
održane 18.02.2020. 

Predložen je i usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Razmatranje zaprimljenih prijava pristiglih na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

Škole 

 Otvaranje zaprimljenih prijava pristiglih na natječaj 

 Rasprava o kandidatima (jesu li prijave pravodobne i potpune) 

 Utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju nužne uvjete natječaja za ravnatelja/icu 
Škole 

 Vrednovanje dodatnih kompetencija 

 Sastavljanje liste kandidata 
3. Donošenje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa učitelja/ice tjelesne i 

zdravstvene kulture na temelju natječaja 
4. Različito  

 
Zaključci:  

Ad 1.)  
Školski odbor jednoglasno je usvojio zapisnik sa sjednice Školskog odbora održane 27. siječnja 
2020.g.  
Ad 2.)  

 Škola je zaprimila samo jednu prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole.  
Na temelju članka 85. stavka 1. i 2. Statuta Škole otvorena je prijava na natječaj za 
imenovanje ravnatelja/ce Škole. 

 Školski  odbor utvrdio je da je prijava kandidata Kezele-Kanjer Borke, profesorice 
matematike iz Delnica, Supilova 22, pravodobna i potpuna. 

 Školski odbor utvrdio je da Borka Kezele-Kanjer ispunjava nužne uvjete natječaja. 

 Sukladno članku 87. Statuta Škole, provodi se vrednovanje dodatnih kompetencija 
kandidata. Kandidat je ostvario 8 bodova od ukupno maksimalnih 8 bodova. 

 Sukladno  članku 88. stavku 2. Statuta Škole, a nakon utvrđivanja  valjanosti prijave 
kandidata i vrednovanja dodatnih kompetencija, Školski odbor utvrđuje listu sa samo 
jednim kandidatom koji ispunjava uvjete natječaja:  
 Kezele-Kanjer Borka, profesor matematike, iz Delnica, Supilova 22                                      

             Lista kandidata dostavlja se Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja, Skupu radnika i  

             Školskom odboru. 
Ad 3.) 
Školski odbor jednoglasno daje ravnateljici prethodnu suglasnost da ugovor o radu za radno mjesto 
učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno nepuno radno vrijeme sklopi s Reom Raušel, 
najdulje do pet (5) mjeseci budući da osoba ne ispunjava propisane uvjete. 
Ad 4.) 
Nema zabilješki. 

                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora: 

                                                                                              Andreja Marković, prof. 


