MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA -ZADAR
ZADAR
Dr. Franje Tuđmana 24/G
ŠKOLSKI ODBOR
KLASA: 602-03/20-10/33
URBROJ: 2198-1.64/20-01-283
Zadar, 15. lipnja 2020.
Na temelju članka 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne
novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i
68/18.) i članaka 93., 110, i 111. Statuta (u daljnjem tekstu: Statut), Školski odbor Medicinske škole
Ante Kuzmanića-Zadar, na 33. sjednici održanoj 15. lipnja 2020. godine, tajnim glasovanjem
jednoglasno je donio
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Medicinske škole Ante Kuzmanića -Zadar
1. ANITA BASIOLI, prof. hrvatskog jezika i književnosti iz Zadra, Krešimirova obala 116, OIB:
68215953983, imenuje se vršiteljicom
dužnosti ravnatelja Medicinske škole Ante
Kuzmanića-Zadar, Dr. Franje Tuđmana 24/G.
2. Vršitelj dužnosti ravnatelja s obavljanjem dužnost započet će dana 1. rujna 2020.. godine.
3. Mandat vršitelja dužnosti ravnatelja traje do imenovanja ravnatelja Škole sukladno
zakonskim odredbama i odredbama Statuta, a najduže godinu dana.
4. Vršitelj dužnosti ravnatelja/ice ima sva prava i obveze ravnatelja.
5. Imenovani vršitelj dužnosti ravnatelja sklapa sa Školskim odborom ugovor o radu na
određeno vrijeme za razdoblje u kojem će obavljati poslove vršitelja dužnosti ravnatelja
sukladno članku 131. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članku 111.
Statuta. Ugovor o radu potpisuju vršitelj dužnosti ravnatelja i predsjednik Školskog odbora.
6. Za vrijeme obavljanja poslova vršitelja dužnosti ravnatelja radnici Aniti Basioli miruje ugovor
o radu zasnovan na neodređeno vrijeme na radnom mjestu nastavnice hrvatskog jezika.,
7. Podatci o imenovanom vršitelju dužnosti ravnatelja obvezno se upisuju u sudski registar.
Obrazloženje
Školski odbor Medicinske škole Ante Kuzmanića -Zadar, na 5. sjednici održanoj 21. lipnja 2017.
godine, donio je odluku (KLASA: 602-03/17-10/5, URBROJ: 2198-1- 64/17-01-465) o imenovanju Davora
Vidakovića , prof. ravnateljem Škole, s danom 18. 07. 2017. godine na vrijeme od pet godina.
Davoru Vidakoviću , prof., sukladno čl. 112. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N:
N. br. 87/07., 86/09., 92/10., 105/19., ispr, 90/11., 16/12., 86/1¸2., 94/13., 152/14., 7/17.,i 68/18 ) s
danom 31. 08. 2020. godine prestaje Ugovor o radu KLASA: 602-03/17-10/7 URBROJ: 2198-1-64/17-468
od 21. lipnja 2017. godine zbog odlaska u starosnu mirovinu.
U cilju prevencije širenja virusa COVID -19 Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Uprava za odgoj i
obrazovanja je dopisom od 19. 03. 2020. godine dalo uputu oko postupka imenovanja ravnatelja u
školskim ustanovama tijekom obustave izvođenja nastave .
Škola nije u mogućnosti provesti natječajni postupak propisan Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o ustanovama ( N. N. br. 76/93., 29/97.,47/99., 35/08., i 127/19. ) i
Statutom te imenovati ravnatelja.
Slijedom navedenog, a sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta, Školski odbor je,
nakon prethodne suglasnosti ANITE BASIOLI ,prof. tajnim glasovanjem odlučio kao u izreci ove Odluke.
….Dostaviti:
1. Anita Basioli, Krešimirova obala 116 23 000 Zadar
2. Pročelnik UO za obrazovanje, kulturu i šport
3. Trgovački sud u Zadru
4. Oglasna ploča
5. Web stranica Škole
6. Pismohrana, ovdje

Predsjednica Školskog odbora
Sonja Šare, mag. med. techn.

