
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA 

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO 

V A L P O V O 

Vijeće roditelja 
        

Predmet: VViijjeeććee  rrooddiitteelljjaa,,  ZZAAPPIISSNNIIKK                              
 

 

 Dana 15. rujna 2015. godine u prostorijama Srednje škole Valpovo, s početkom u 

17.00. sati održana je 1. sjednica Vijeća roditelja za školsku godinu 2015./2016. 

 Prisutno: 18 od 28 članova Vijeća roditelja prema popisu.                                                                                   

 Odsutni: uglavnom najavljeno i opravdano                                                                                    

 Ostali prisutni: Zdenka Lončarić – pedagog i Alenko Bajer – tajnik.                      
   

 Predsjednik Vijeća roditelja Matko Šutalo pozdravio je sve nazočne te otvorio 

sjednicu. Konstatirao je kako je na sjednici prisutno 18 članova (od ukupno 28) Vijeća 

roditelja za Školsku godinu 2015./2016. što čini dovoljan broj za donošenje statutarnih i 

pravovaljanih odluka. 
 

 Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 
 

1. Otvaranje sjednice i konstituiranje; 

2. Izvješće o kandidatima za ravnatelja škole koji ispunjavaju natječajne uvjete; 

3. Odluka o izboru Izbornog povjerenstva za provedbu postupka glasovanja i izradu 

zapisnika; 

4. Provedba izbora za ravnatelja Srednje škole Valpovo; 

5. Utvrđivanje rezultata i donošenje zaključka Izbornog povjerenstva o provedenim 

izborima; 

6. Izvješće o uspjehu protekle školske godine; 

7. Različito. 

 

Ad. 1. 

 Predsjednik Matko Šutalo otvorio je prvu točku, prozvao nazočne i proglasio Vijeće 

roditelja Srednje škole Valpovo konstituiranim za školsku godinu 2015./2016.   

 

Ad. 2. 

 Tajnik Škole Alenko Bajer je izvijestio članove o provedbi natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja Škole te o zakonskoj proceduri koja se mora provesti. Izvijestio je 

članove kako je Školski odbor zaprimio samo jednu pravovaljanu prijavu. Radi se o 

dosadašnjom v.d. ravnatelju, Svjetlani Kalpić, dipl.ing iz Valpova.  

 

Ad. 3. 

 Predsjednik je za provedbu glasovanja predložio članove Izbornog povjerenstva kako 

slijedi: Zlatko Presnac – predsjednik, Ivana Kuna i Martina Majdenić – članovi. Drugih 

prijedloga nije bilo i ovaj je jednoglasno prihvaćen. 

 



Ad. 4. 

 Provedeno je tajno glasovanje i pristupilo se utvrđivanju rezultata za izbor ravnatelja. 

 

Ad. 5. 

 Nakon glasovanja, Izborno povjerenstvo utvrdilo je kako je pristupilo svih 18 članova. 

Svjetlana Kalpić, dipl.ing dobila je 17 glasova. Izvješće je podnio predsjednik Izbornog 

povjerenstva Vijeća roditelja, Zlatko Presnac. Donesen je zaključak kako je ispred Vijeća 

roditelja za ravnatelja izabrana, Svjetlana Kalpić, dipl.ing. 

 

Ad. 6. 

 Kratku prezentaciju o uspjehu, izostancima te ostalim rezultatima i pokazateljima 

odgojno – obrazovnog procesa za proteklu školsku godinu, članovima Vijeća roditelja, 

podnijela je pedagoginja škole, Zdenka Lončarić, prof. Odgovorila je na nekoliko upita 

članova Vijeća. 

 

Ad. 7. 

 Pod posljednjom točkom održala se kratka rasprava o aktualnostima u Srednjoj školi 

Valpovo. 

 Više nema pitanja i prijedloga. Predsjednik Vijeća roditelja zaključio je sjednicu i 

zahvalio svim nazočnima na odvojenom vremenu. 

 

 

Sjednica je dovršena i zaključena u 17.45. sati. 

 
 

U Valpovu, 15. rujna 2015 godine 
 

 

       Zapisničar: 

 Alenko Bajer, dipl.iur.     

 

 

 

Predsjednik Vijeća roditelja:  

Matko Šutalo, dipl.iur.v.r. 

 

 


