
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 
SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

VALPOVO 

ZZZAAAPPPIIISSSNNNIIIKKK   
s 1., konstituirajuće sjednice Školskog odbora 

 

 Dana 2. svibnja 2017. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 
19.00. sati održana je 1., konstituirajuća sjednica Školskog odbora. 
 Prisutni su bili: Darko Bošnjak, Ivan Cvenić, Bruno Čačić, Zdravko Kuna, Robert 
Pejak, Zlatko Presnac i Karmen Soldo. 
 Odsutni: nema                                                                                             
 Ostali prisutni: Svjetlana Kalpić, dipl.ing. i Alenko Bajer, dipl.iur. 
 

 Ravnateljica Srednje škole Valpovo pozdravila je sve prisutne, otvorila 1., 
konstituirajuću sjednicu Školskog odbora, te zaključila kako su se odazvali svi članovi.  

 Predlaže sljedeći dnevni red: 
 

1. Uvodna riječ ravnateljice Srednje škole Valpovo;    
2. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima; 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora;   
4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Valpovo; 
5. Različito. 

 
Ravnateljica je utvrdila da su sve odluke pravovaljane, ukoliko budu donešene 

porebnom većinom, budući su prisutni svi članovi Školskog odbora. 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.  

 
Ad. 1. 

 U uvodnoj riječi ravnateljica ja zahvalila na radu dosadašnjem sazivu Školskog 
odbora te pozdravila nove/stare članove Školskog odbora Srednje škole Valpovo. Ukratko je 
upoznala članove sa zakonskim odredbama i odredbama Statuta, a koje se tiču djelatnosti 
Školskog odbora, položaja članova te načina rada same konstituirajuće sjednice. Pozvala je 
najstarijeg člana Školskog odbora, a to je Ivan Cvenić, dipl.ing., da nastavi vođenje sjednice. 
 Predsjedavatelj sjednice Ivan Cvenić pozdravlja sve prisutne. 
 

Ad. 2. 
Pod točkom 2. predsjedavatelj podnosi izvješće o novoimenovanim članovima 

Školskog odbora:  
Darko Bošnjak i Ivan Cvenić – Nastavničko vijeće  
Zdravko Kuna – Zbor radnika  
Zlatko Presnac – Vijeće roditelja 
Bruno Čačić, Robert Pejak i Karmen Soldo – predstavnici osnivača. 
Zaželio je dobar rad i suradnju. 

 
 
 



Ad. 3. 
Otvarajući 3. točku dnevnog reda, predsjedavatelj iznosi kako je potrebno izvršiti 

izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora. Darko Bošnjak za 
predsjednika Školskog odbora predlaže Ivana Cvenića, a Bruno Čačić Roberta Pejaka. 
Predsjedavatelj daje prijedloge na glasovanje. Ivan Cvenić dobio je 4, a Robert Pejak 3 glasa. 
Školski odbor većinom glasova svih članova donosi odluku kojom je Ivan Cvenić izabran za 
predsjednika Školskog odbora Srednje škole Valpovo. Predsjedavatelj nastavlja vođenje 
sjednice kao novoizabrani predsjednik Školskog odbora Srednje škole Valpovo.  

Predsjednik zahvaljuje na izboru i nastavlja vođenje sjednice. Otvara raspravu o 
prijedlozima za izbor zamjenika predsjednika Školskog odbora. Zdravko Kuna predlaže da to 
bude Darko Bošnjak. Karmen Soldo predlaže Roberta Pejaka. Predsjednik daje prijedloge na 
glasovanje. 

Darko Bošnjak dobio je 4, a Robert Pejak 3 glasa. Školski odbor većinom glasova 
svih članova donosi odluku kojom je Darko Bošnjak izabran za zamjenika predsjednika 
Školskog odbora Srednje škole Valpovo. 

                                                           
Ad. 4. 

Četvrta točka dnevnog reda otvorena je izlaganjem tajnika. 
Nakon pristigle prethodne suglasnosti osnivača na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Srednje škole Valpovo, Školski odbor donosi jednoglasno Odluku o prihvaćanju 
izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Valpovo.  

Konstatira se kako su to 6. po redu izmjene i dopune Statuta Srednje škole Valpovo 
usklađivane sa zakonskim izmjenama i dopunama. 

Potrebno je urediti interni pročišćeni tekst radi lakše primjene i preglednosti Statuta. 
Za navedeno je zadužen tajnik Škole. 

 
Ad. 5. 

Pod posljednjom točkom ravnateljica je najavila aktivnosti vezane uz upis u sljedeću 
školsku godinu te prezentirala uspješne rezultate na natjecanjima i smotrama učenika. 

Ivan Cvenić je molio da zapisnici sa sjednica budu dostavljani na vrijeme te iznio 
prijedlog za održavanje telefonskih sjednica, ukoliko je problematika vezana uz redovno 
organiziranje nastave, uslijed nepristiglih potrebnih suglasnosti za raspisivanje natječaja. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 

Na kraju tajnik je izvijestio članove kako će 3.5. 2017. biti objavljen natječaj na 
određeno za dva radna mjesta (fizika i engleski jezik). 

 
 
 
 

Sjednica je dovršena i zaključena u 19.45 sati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U Valpovu, 2. svibnja 2017. godine 
 
 
 

         Zapisničar: 
 Alenko Bajer, dipl.iur.     
 
 

 
Predsjednik Školskog odbora:  

Ivan Cvenić, dipl.ing. v.r. 


