
                         
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 14. 02. 2017. godine 

IZVADAK 

iz zapisnika sa konstituirajuće sjednice  Školskog odbora IX. gimnazije održane 

14. 02. 2017. godine 

Dnevni red: 

1. Izvješće ravnateljice o imenovanim članovima Školskog odbora IX. gimnazije 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora IX. gimnazije 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora IX. gimnazije 

4. Donošenje Poslovnika o radu Školskog odbora 

5. Razno 

 

Ad. 1.) Svea Bielen, prof., ravnateljica Škole podnijela je Izvješće o imenovanim članovima 

Školskog odbora IX. gimnazije. 

Naglasila je da Školski odbor broji sedam članova od kojih se jedan imenuje iz reda svih 

zaposlenih, dva iz reda nastavnika i stručnih suradnika, jedan iz reda roditelja i tri osnivač 

imenuje samostalno. 

Na provedenim izborima dana 29. i 30. 02. 2017. godine za članove Školskog odbora su 

imenovani: 

1. Jasna Mađer – iz reda svih zaposlenih 

2. Sonja Pospišil, prof. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

3. Kristina Sarić, prof. – iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

4. Igor Krmar - iz reda roditelja 

te su se stekli uvjeti za konstituiranje Školskog odbora sukladno čl.39. Statuta škole. 

 

Ad. 2.) Nakon Izvješća ravnateljice škole, Svee Bielen, prof. verificirani su mandati novih 

članova Školskog odbora u trajanju od četiri godine i to: 

1. Jasna Mađer  

2. Sonja Pospišil, prof.  

3. Kristina Sarić, prof.  

4. Igor Krmar  

 

 Ad. 3.) Školski odbor je jednoglasno donio  

 

OLUKU 

1. Sonja Pospišil, prof.- izabrana je za predsjednicu Školskog odbora 

2. Kristina Sarić, prof. - izabrana je za zamjenicu predsjednice Školskog odbora 

 

Ad.4.) Školski odbor je jednoglasno donio 

 

POSLOVNIK O RADU 

Školskog odbora IX. gimnazije 

   

 

                                                                                          PREDSJEDNICA 

                                                                                                   ŠKOLSKOG ODBORA 

                                                                                                      Sonja Pospišil, prof. 

 



                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 08. 05. 2017. godine 

IZVADAK 

iz zapisnika sa druge sjednice  Školskog odbora IX. gimnazije održane 

08. 05. 2017. godine 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora 

2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora IX. gimnazije iz reda 

osnivača 

3. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice 

škole 

4. Razno 

 

Ad. 1.) Verificiranje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora iz opravdanih 

razloga odgođeno za slijedeću sjednicu 

 

Ad. 2.) Ivanka Perić, dipl. iur., tajnica Škole upoznala je nazočne sa Zaključkom gradonačelnika 

Grada Zagreba od 03. 03. 2017. godine, kojim su za članove Školskog odbora iz reda osnivača 

imenovane:  

1. Vera Šimić Jajčinović 

2. Marie Rose Zlatarić i 

3. Nikolina Jakopić 

 

te su nakon predstavljanja verificirani njihovi mandat. 

  

Ad. 3.)  Ivanka Perić, diol. iur., tajnica Škole upoznala je članove Školskog odbora s prijedlogom 

o odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice IX. gimnazije 

obzirom da  sadašnjoj ravnateljici Svea Biele, prof. prestaje ugovor o radu 31. 08. 2017. godine 

jer ispunjava   uvjete za odlazak u starosnu mirovinu.  

 

Školski odbor je jednoglasno donio  

 

OLUKU 

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice IX. gimnazije 

 

te je prihvatio predloženi tekst natječaja koji će biti objavljen u dnevnom listu „24 sata“ i 

Inernetrskoj stranici škole 

 

 

                                                                                          PREDSJEDNICA 

                                                                                                   ŠKOLSKOG ODBORA 

                                                                                                      Sonja Pospišil, prof. 

 

 

 

 

 

 



                           
REPUBLIKA HRVATSKA 

           IX. gimnazija 

    Zagreb, Dobojska 12 

 

Zagreb, 29. 05. 2017. godine 

IZVADAK 

iz zapisnika sa treće sjednice  Školskog odbora IX. gimnazije održane 

29. 05. 2017. godine 

Dnevni red: 

1. Verificiranje  zapisnika sa konstituirajuće  i druge sjednice Školskog odbora 

2. Otvaranje ponuda prispjelih na raspisani natječaj za izbor i imenovanje 

ravnatelja/ravnateljice škole 

- utvrđivanje pravodobnosti ponuda i zadovoljavanja uvjeta iz natječaja 

- utvrđivanje liste kandidata za izbor ravnatelja škole 

3. Razno 

 

Ad. 1.) Zapisnici sa konstituirajuće i druge sjednice Školskog odbora verificirani jednoglasno 

 

Ad. 2.) Sonja Pospišil, prof., predsjednica Školskog odbora upoznala je nazočne sa kronologijom 

prethodno provedenih radnji u postupku izbora i imenovanja ravnatelj/ravnateljice škole s 

naglaskom na odredbe Statuta škole koje reguliraju predmetni postupak i tijek daljnjeg 

postupanja. 

Naglasila je da su na natječaj prispjele tri prijave i sve tri su prispjele u propisanom roku i 

urudžbirane neotvorene. 

Sve prijavljene kandidatkinje su zaposlene u IX. gimnaziji temeljem ugovora o radu sklopljenih 

na neodređeno vrijeme kako slijedi: 

1. mr. Mirjana Franić, prof. francuskog jezika  

2. mr. sc. Ana Ivaković, stručna suradnica-psihologinja  

3. Sonja Lušić radošević, prof. informatike  

Nakon otvaranja prijava te njihovog razmatranja i utvrđivanja ispunjavaju li uvjete propisane 

u natječaju Školski odbor je abecednim redom utvrdio izbornu 

 

LISTU KANDIDATA 

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice IX. gimnazije 

  

1. mr. MIRJANA FRANIĆ, prof. 

2. mr. sc. ANA IVAKOVIĆ, prof. 

3. SONJA LUŠIĆ RADOŠEVIĆ, prof. 

 

Utvrđenu listu kandidata zajedno sa preslikama prijava i dostavljenom dokumentacijom 

predsjednica Školskog odbora će dostaviti Zboru radnika, Nastavničkom vijeću i Vijeću 

roditelja radi donošenja stajališta o kandidatima tajnim glasovanjem a sve sukladno članku 63. 

Statuta škole. 

Školski odbor je donio odliku da se na slijedećoj sjednici obavi razgovor s prijavljenim 

kandidatima. 

 

Ad. 3.)  Nije bilo pitanja 

 

                                                                                          PREDSJEDNICA 

                                                                                                   ŠKOLSKOG ODBORA 

                                                                                                      Sonja Pospišil, prof. 


