
ZAKLJUČAK 

s konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole Vodice 

Sjednica je održana u srijedu 9.6.2021. godine u zbornici škole s početkom u 18:00 sati. 

Nazočni članovi Školskog odbora: 
gđa. Maja Mrvica – predstavnik Učiteljskog vijeća  
gđa. Marina Grubelić – predstavnica Učiteljskog vijeća 
gđa. Ana Bulat - predstavnica Skupa djelatnika Škole 
g. Ivan Skočić – predstavnik Vijeća roditelja 
g. Ante Alfirev – predstavnik osnivača škole 
gđa. Ivana Skočić – predstavnica osnivača Škole 
gđa. Kristina Vukošić Popov – predstavnica osnivača Škole 
 
 
Ravnateljica Škole gđa. Ivana Mikulandra pozdravila je nazočne, te ih upoznala da sukladno 
odredbi čl. 119., st. 7.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl. 39. Statuta OŠ 
Vodice konstituirajuću sjednicu školskog odbora do izbora predsjednika školskog odbora vodi 
najstariji član školskog odbora. Utvrđuje da je predsjedatelj sjednice gđa. Maja Mrvica. 
Predsjedateljica sjednice preuzela je daljnje vođenje konstituirajuće sjednice školskog odbora. 
Utvrđeno je da je na sjednici nazočno 7 članova od ukupno 7 članova školskog odbora.  
 
Predsjedateljica je predložila sljedeće dnevni red: 
 
DNEVNI RED KNOSTITUIRAJUĆE SJEDNICE: 
 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 
2. Verificiranje mandata članova Školskog odbora 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Ad.1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima ŠO 

Predsjedateljica sjednice gđa. Maja Mrvica ukratko je podnijela izvješće o imenovanim članovima 

školskog odbora. 

Utvrđuje se da su za članove Školskog odbora OŠ Vodice imenovani: 

1. Ana Bulat 

2. Maja Mrvica 

3. Marina Grubelić 

4. Ivan Skočić 

5. Ivana Skočić 

6. Kristina Vukošić Popov 

7. Ante Alfirev 

Ad.2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 

Predsjedavateljica gđa. Maja Mrvica izvršila je verifikaciju mandata imenovanih članova ŠO. 

Mandat imenovanim članovima školskog odbora je četiri godine, a teče od dana konstituiranja 

Školskog odbora. 

Ravnateljica je čestitala imenovanim članovima školskog odbora na imenovanju i poželjela 

uspješan rad u narednom četverogodišnjem mandatu. 



Ad.3 Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

Predsjednik i zamjenik predsjednika Školskog odbora biraju se na vrijeme od četiri godine. Svaki 

član može biti izabran za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, a glasuje se javno 

dizanjem ruku. Za predsjednicu Školskog odbora predložena je gđa. Maja Mrvica, a za zamjenicu 

predsjednice Školskog odbora predložena je gđa. Ana Bulat. 

Prelazi se na glasovanje. Nakon glasovanja utvrđuje se da je:  

1.  Kandidatkinja za predsjednicu školskog odbora Maja Mrvica dobila 7 glasova od ukupno 7                                                    

članova školskog odbora. 

2. Kandidatkinja za zamjenicu predsjednice školskog odbora Ana Bulat dobila 7 glasova od ukupno   

7 članova školskog odbora. 

 

Školski odbor donosi              

O D L U K U 

1. Maja Mrvica izabrana je za predsjednicu školskog odbora. 

2. Ana Bulat izabrana je za zamjenicu predsjednice školskog odbora. 

          

                                  

                                                                                       PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

                                                                                                               Maja Mrvica, učiteljica 

                                                                                                                            

 


