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ZAPISNIK
Sa sjednice Vijeda roditelja

*;-.

Sjednica Vijeia roditelja podela je u 18,00 sati.
Nazodno je 16 roditelja. Prilog: spisak nazodnih roditelja na sjednici Vijeia.
Zapisnidar tajnica Skole.

Predsjednik Vije6a roditelja otvorio je sjednicu i predloZio je sljedeii dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa protekle sjednice
2. Izno5enje podataka o kandidatima za ravnatelja
3. Imenovanje izbornog povjerenstva za provodenje postupka glasovanja
4. Glasovanje o stajali5tu Vijeda roditelja za imenovanje ravnatelja
5. Razliiito

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad l. Predsjednik je predloZio usvajanje zapisnika sa protekle sjednice koji je nakon toga
jednoglasno usvojen.
Ad2. Tajnica je obrazlolilaprisutnim roditeljima dazbog sporazumnog raskida radnog odnosa
Ravnatelja dlanovi Vijeda roditelja moraju tajnim glasovanjem iznijeti svoj stav u postupku
imenovanja novog ravnatelja nakon provedenog natjedaja. Taj stav 6e iznijeti dlan Skolskog
odbora imenovan od strane Vijeia roditelja na Skolski odbor i glasovati na temelju tog
stajali5ta. Proditan je izvadak iz Statuta Skole i zapisnik o pristiglim prijavama na natjedaj. Na
natjedaj je prijavljen I kandidat Alen Kovadevi6, dosada profesor klavira. On ispunjava uvijete
za imenovanje, a zamolbakoju je predao je pravovremena i potpuna.
Ad 3. elanovi Vijeia roditelja su imenovali izbomi odbor koji nadzire glasovanje, a imenuju
SC:

1. Monika Idlbek, predsjednik
2.YlatkaVasilj, dlan
3. Ivica Ribidi6, dlan
Ad.4. Nakon imenovanja izbornog odbora pristupilo se tajnom glasovanju prema priloZenom
popisu birada. Nakon glasovanja Izborni odbor je zapisnikom utvrdio da Alena Kovadeviia, sa
l6 glasova, dlanovi Vijeia roditelja predlaZu zaravnatelja Skole. O ovome se dostavlja
zakljudak Skolskom odboru.
Ad 3. Predsjednica je dala rijed tajnici koja je u ime v.d. ravnatelja pozvala prisutne na
Blagdanske koncerte. Raspravljalo se o prostoru PO Kutjevo.TraLi se rjeSenje zanovrprostor i
nadamo se da 6emo u bliZoj bududnosti taj problem rije5iti.
Predsjednica je zakljudila sjednicu u 18,30 sati.



GLAzBENA Srom poZrca

VJEKOSLAVA ANSUTICR ZZ

34000 PoZega

Vijeie roditelja na temelju dlanka L2T.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj Skoli i

. dlanka 105. Statuta Glazbene 5kole Poiega Skolskom odboru donosi
t*

ZAUKUEAK O STAJALISTU VIJECA RODITEUA

U POSTUPKU IZBORA I IMENOVANJA RAVNATEUA

GLAZBENE 5TOU POZEGA

Vijeie roditelja na sjednici 20. prosinca 201"7. tajnim glasovanjem iznijelo je svoje stajali5te u
postupku izbora i imenovanja ravnatelja Glazbene Skole PoZega. Glasovalo je 1-6 od ukupno 24

roditelja.

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih roditelja na sjednici za ravnatelja se predlaZe

ALEN KOVAcEUE

U PoZegi 2o. prosinca 2611.

lspred Vijeia roditelja

Predsjednica Vijeia roditelja
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