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Z A K L J U Č C I 
 

s 25. sjednice Školskog odbora 
 održane 12.09.2018. godine 

 
D N E V N I   R E D 
 
1.) Verifikacija zapisnika 24. sjednice Školskog odbora  
2.) Davanje prethodne suglasnosti  ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: 
- učitelj/ica razredne nastave, na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - 1 
izvršitelj/ica 
-  učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, na neodređeno puno radno vrijeme, 
40 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica 
- učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku, na određeno puno radno vrijeme, 40 
sati tjedno - 3 izvršitelja/ice 
3.) Davanje prethodne suglasnosti  ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: 
- pomoćnik/ica u nastavi učenika s teškoćama u razvoju, na određeno nepuno radno vrijeme,  
8 izvršitelja/ica 
4.) Razno 
 
Ad 1.) Zapisnik 24. sjednice Školskog odbora prihvaćen je u predloženom tekstu. 
 
Ad 2.) Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno puno radno 
vrijeme, 40 sati tjedno na radnom mjestu učiteljice razredne nastave s Petrom Globan, 
magistrom primarnog obrazovanja. 
 
Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno puno radno 
vrijeme, 40 sati tjedno na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u produženom boravku 
s Martinom Prgomet, magistrom primarnog obrazovanja. 
 
Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, 
40 sati tjedno, do povratka odsutne učiteljice na rad, na radnom mjestu učiteljice razredne 
nastave u produženom boravku s Kristinom Pismar, magistrom primarnog obrazovanja. 
 
Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme, 
40 sati tjedno, za nastavnu godinu 2018./2019., a najdulje do 30.06.2019. godine, na radnom 
mjestu učiteljice razredne nastave u produženom boravku s Ivanom Juroš, magistrom 
primarnog obrazovanja 
 



Školski odbor donosi Odluku prema kojoj po natječaju za učitelja/icu razredne nastave u 
produženom boravku, na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, za nastavnu godinu 
2018./2019., a najdulje do 30.06.2019. godine, nije izabran nitko.  
 
Ad 3.) Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno nepuno radno 
vrijeme na radnom mjestu pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju sa sljedećim 
kandidatima: 
1. Mirna Borovec na određeno, nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno, 
2. Mila Čolak na određeno, nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno, 
3. Irena Kamauli na određeno, nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno 
4. Nikolina Kežman na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno 
5. Dubravka Kosalec na određeno, nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno, 
6. Lana Lazarić na određeno, nepuno radno vrijeme, 31 sat tjedno, 
7. Vlatka Legenović na određeno, nepuno radno vrijeme, 33 sata tjedno i 
8. Mirjam Rac na određeno, nepuno radno vrijeme, 33 sata tjedno. 
 
Ad 4.) Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da su radovi na fasadi u sklopu 
energetske obnove škole završeni. 
Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora kako je Škola od Ministarstva znanosti i 
obrazovanja dobila 42.000 kn za nabavu informatičke opreme te će biti proveden postupak 
javne nabave koji mora biti dovršen do konca 2018. godine. 
 
 
  
 Predsjednica Školskog odbora 

Dorotea Slipac, prof. 
________________________ 

          
 
 


