
 

ZAPISNIK SA SJEDNICE NASTAVNIČKOG VIJEĆA GIMNAZIJE ŽUPANJA 

Sjednica Nastavničkog vijeća održana je 22. 11. 2017. godine  s početkom u 13,00 sati u prostorima 

zbornice Škole. 

Sjednici su nazočili svi članovi Nastavničkog vijeća, ukupno njih 33., osim Mirjane Perić (bolovanje), 

Zlate Marije Vuković (liječnička kontrola djeteta), Želimira Humskog (obveze u drugoj školi) i Mateje 

Klarić (obveze u drugoj školi)koji su opravdali svoj izostanak (popis nazočnih u privitku zapisnika). 

Predsjednik Školskog odbora pozdravio je sve nazočne i predloživši dnevni red (po pozivu) ukratko 

pojasnio proceduru sazivanja ove sjednice i način njezina vođenja (čl. 127. st. 7. i 8. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 

126/12, 94/13, 152/14, 7/17 ) te čl. 91. st. 3. Statuta Gimnazije  Županja). Školski odbor je zasjedao 

20.11.2017. godine. Na toj sjednici otvarane su prijave/molbe za mjesto ravnatelja Gimnazije Županja 

pristigle na raspisan natječaj u Glasu Slavonije od 30.10.2017. godine. Pristigla je jedna prijava – Ivice 

Živkovića. Nakon što je Školski odbor konstatirao da je ponuda pravovaljana i ispunjava sve uvjete 

natječaja, daljnji postupak izbora i imenovanja ravnatelja iziskuje održavanje sjednica Nastavničkog 

vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća zaposlenika na kojima će se, tajnim glasovanjem članovi navedenih 

tijela izjasniti o pristigloj prijavi te će njihovi predstavnici takav zaključak iznijeti na slijedećoj sjednici 

Školskog odbora. 

Predsjednik je zamolio nazočne da, između sebe, izaberu Povjerenstvo koje će provoditi i pratiti tijek 

izbora. 

U povjerenstvo su predloženi i dužnost prihvatili slijedeći članovi Nastavničkog vijeća: 

- Anica Đaković – predsjednica povjerenstva 

- Korana Klajić -, član 

- Nada Androić - član  

Tridesetroje nazočnih članova Nastavničkog vijeća dobilo je glasačke listiće na kojima je bilo ime 

kandidata Ivice Živkovića pod rednim br. 1. 

Zaokruživanjem broja ispred imena kandidata, članovi Nastavničkog vijeća trebali su se izjasniti 

prihvaćaju li njegovo imenovanje za ravnatelja Gimnazije Županja. 

Glasačke listiće nazočni su ubacili u za to pripremljenu glasačku kutiju. 

Nakon što su svi članovi Nastavničkog vijeća glasovali, povjerenstvo je, u zasebnoj prostoriji (ured 

ravnatelja) otvorilo glasačku kutiju, prebrojalo glasačke listiće i o rezultatima glasovanja izvijestili 

članove Nastavničkog vijeća kako slijedi: 

- Ukupno je, u glasačkoj kutiji, bilo 33 glasačka listića 

- Važećih listića – 33 

- Svi članovi Nastavničkog vijeća zaokružili su ime kandidata pod rednim brojem 1. – Ivicu 

Živkovića 

Kandidat za ravnatelja Gimnazije Županja predložen od strane članova Nastavničkog vijeća, a koje 

stajalište će na sjednici Školskog odbora na kojoj donosi odluka o imenovanju, čiji su predstavnici 

Marija Juzbašić i Ivica Živković, bit će Ivica Živković. 

Pisani zaključak o provedenom glasovanju dostavit će se predsjedniku Školskog odbora. 



Ad.2. 

Prof. Jadranka Didović, kao jedna od razrednika trećih razreda koji ove školske godine organiziraju 

odlazak na maturalnu ekskurziju, zamolila je nazočne da donesu Odluku o imenovanju  povjerenstva 

za organizaciju i provođenje maturalne ekskurzije učenika i nastavnika Gimnazije Županja u 

2017/2018. školskoj godini (Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, 

ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, čl. 14., točka 1.  NN 67/14  i  NN 

81/2015 ).  

Odluka je donesena jednoglasno, a u Povjerenstvo će biti imenovani, ravnatelj, razrednici trećih 

razreda, predstavnik roditelja iz svakog od razrednih odjela i predstavnik učenika iz svakog 

razrednog odjela. 

  

 

Sjednica je završila s radom u 14,00 sati. 

 

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:                 ZAPISNIK SASTAVIO/LA: 

Ivica Živković, prof.      Ivana Marić Damjanović, prof. 

_____________________________    ____________________________ 


