ZAKLJUČCI SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE 16. 5. 2017.
ZAKLJUČAK 1)
Predsjednica Školskog odbora obavještava članove Školskog odbora da je Nastavničko vijeće,
zbor radnika i Vijeće roditelja dostavilo zaključke sa stajalištem o kandidatu za izbor
ravnatelja (zaključci su prilog ovom zapisniku). Pročitala je sve zaključke sa stajalištima tih
tijela: sjednica Vijeća roditelja bila je 11. 5. 2017., bilo je prisutno 17 roditelja i svi su dali glas
za kandidata Renata Matejaša. Sjednica Nastavničkog vijeća održala se 12. 5. 2017., bilo je
prisutno 56 nastavnika i stručnih suradnika i 53 njih je dalo glas za kandidata Renata
Matejaša. Zbor radnika održao se 12. 5. 2017., bilo je prisutno 68 radnika i 65 njih je dalo glas
za kandidata Renata Matejaša. Dakle, kandidat Renato Matejaš dobio je podršku u svim
tijelima kao kandidat za izbor ravnatelja.
ZAKLJUČAK 2)
Sedam članova Školskog odbora dalo je svoj glas za kandidata Renata Matejaša pa je tako
jednoglasno donijeta:
ODLUKA O IZBORU RAVNATELJA: Renato Matejaš, prof. fizike i politehnike, izabire se za
ravnatelja Elektrotehničke škole, Zagreb, Konavoska 2 te će se za njega zatražiti suglasnost
ministra znanosti i obrazovanja (Odluka o izboru ravnatelja je u cijelosti prilog ovom
Zapisniku).

Elektrotehnička škola
Zagreb, Konavoska 2
KLASA: 003-06/17-01/25
URBROJ: 251-86-03-17-01
Zagreb, 16. 5. 2017.
Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. i
07/17.) i članka 61. Statuta Elektrotehničke škole, Zagreb, Konavoska 2, Školski odbor na
sjednici održanoj 16. svibnja 2017. godine, jednoglasno donosi:
ODLUKU O IZBORU RAVNATELJA
Renato Matejaš, prof. fizike i politehnike, izabire se za ravnatelja Elektrotehničke
škole, Zagreb, Konavoska 2.

Obrazloženje:
Na sjednici Školskog odbora, održanoj 29. ožujka 2017. godine, Školski odbor donio
je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole, utvrdio potrebne
uvjete koje kandidati trebaju ispunjavati i isprave kojima će dokazati ispunjenje tih uvjeta.
Natječaj je objavljen 9. travnja 2017. godine u „Jutarnjem listu“ koji je dostupan na
cijelom području RH te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole.
Na sjednici Školskog odbora održanoj 4. svibnja 2017. godine utvrđeno je da je na
natječaj pristigla samo jedna ponuda i to kandidata Renata Matejaša, dosadašnjeg ravnatelja
Elektrotehničke škole, sa svim traženim dokumentima te da ispunjava uvjete natječaja.
Utvrđena je Izborna lista kandidata za izbor ravnatelja na kojoj se nalazio kandidat Renato
Matejaš, prof. fizike i politehnike.
Sjednica Vijeća roditelja Škole održana je 11. svibnja 2017. godine, imenovano je
Izborno povjerenstvo za donošenje stajališta o kandidatu za izbor ravnatelja i provedeno tajno
glasovanje. Od ukupno 31. člana Vijeća roditelja, sjednici je prisustvovalo 17 članova i
pristupilo glasovanju. Nakon prebrojavanja glasova, utvrđeno je da je 17 listića važećih i da je
17 glasova dobio kandidat Renato Matejaš.
Sjednica zbora radnika Škole održana je 12. svibnja 2017. godine, imenovano je
Izborno Povjerenstvo za donošenje stajališta o kandidatu za izbor ravnatelja i provedeno tajno
glasovanje. Od ukupno 88 članova zbora radnika, sjednici je prisustvovalo 68 članova i
pristupilo glasovanju. Nakon prebrojavanja glasova, utvrđeno je da su 65 listića važećih, 3
listića nevažećih. Svih 65 glasova dobio je kandidat Renato Matejaš.
Sjednica Nastavničkog vijeća Škole održana je 12. svibnja 2017. godine, imenovano je
Izborno povjerenstvo za donošenje stajališta o kandidatu za izbor ravnatelja i provedeno tajno
glasovanje. Od ukupno 75 članova Nastavničkog vijeća, sjednici je prisustvovalo 56 članova i
pristupilo glasovanju. Nakon prebrojavanja glasova, utvrđeno je da su 53 listića važeća, a 3
nevažeća. Svih 53 glasa dobio je kandidat Renato Matejaš.
Navedena tijela uputila su, nakon održanih sjednica, pisane zaključke o svojim
stajalištima Školskom odboru.
Na sjednici Školskog odbora održanoj 16. svibnja 2017. godine, bili su prisutni svi
članovi Školskog odbora, upoznati su sa zaključcima iz kojih su vidljiva stajališta tijela
kojima se podržava kandidat Renato Matejaš za izbor za ravnatelja Elektrotehničke škole i
koja obvezuju članove Školskog odbora predstavnike navedenih tijela prilikom glasovanja.

Svih sedam članova Školskog odbora javno je glasovalo i svaki član dao je svoj glas
za kandidata Renata Matejaša.
Tako je jednoglasno odlučeno kao u izreci ove Odluke.
Ova Odluka o izboru kandidata Renata Matejaša za ravnatelja Elektrotehničke škole
uputit će se ministru znanosti i obrazovanja na davanje suglasnosti.

Predsjednica Školskog odbora:
Tea Sivec, prof. mentor

Prilog:
1. Preslika natječaja „Jutarnji list“ – 9. 4. 2017.
2. Preslika Zapisnika Školskog odbora - 4. 5. 2017.
3. Preslika Zapisnika Vijeća roditelja – 11. 5. 2017.
4. Preslika Zapisnika Nastavničkog vijeća – 12. 5. 2017.
5. Preslika Zapisnika zbora radnika – 12. 5. 2017.
6. Preslika zaključka sa stajalištem Vijeća roditelja
7. Preslika zaključka sa stajalištem Nastavničkog vijeća
8. Preslika zaključka sa stajalištem zbora radnika
9. Preslika Zapisnika Školskog odbora – 16. 5. 2017.
10. Preslika natječajne dokumentacije kandidata Renata Matejaša

Dostaviti:
1. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

