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Z A K L J U Č C I 
 

s 34. sjednice Školskog odbora 
 održane 11.03.2019. godine 

 
D N E V N I   R E D 
 
1. Verifikacija zapisnika 33. sjednice Školskog odbora  
2. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: učitelj/ica 
razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica 
3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: učitelj/ica 
tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica 
4. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju:  
spremač/ica, na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica 
5. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: pomoćnik u 
nastavi učenika s teškoćama u razvoju (m/ž), na određeno nepuno radno vrijeme - 4 
izvršitelja/ice 
6. Izmjene u Godišnjem planu i programu rada škole za školsku godinu 2018./2019. 
7. Razno 
 
 
Ad 1.) Zapisnik 33. sjednice Školskog odbora prihvaćen je u predloženom tekstu. 
 
Ad 2.) 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 s Majom Koražija, diplomiranom učiteljicom. 
  
Ad 3.) 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 
tjelesne i zdravstvene kulture s Majom Lenard, magistrom kineziologije. 
 
Ad 4.) Školski odbor donosi Odluku prema kojoj po natječaju za zapošljavanje spremačice 
(m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, nije primljen nitko zbog prestanka 
potrebe za zapošljavanjem. 
 
Ad 5.) 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. Marija Bezuh, na određeno, nepuno radno vrijeme, 23 sata tjedno, 
2. Marijo Mihaljević, na određeno, nepuno radno vrijeme, 33 sata tjedno, 



3. Željka Žugelj, na određeno, nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno 
 
dok na jedno preostalo upražnjeno radno mjesto na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 
sati tjedno, nije izabran nitko. 
 
Ad 6.) Školski odbor donosi Odluku kojom se odobravaju promjene nadnevaka Jednodnevnih 
stručnih ekskurzija 3. i 4. razreda sa 07.06.2019. na 10.06.2019. godine te promjena 
nadnevka Terenske nastave 5. razreda u Šćitarjevo s 26.03.2019. na 15.05.2019. godine. 
 
Ad 7.) / 
 
  
 Predsjednica Školskog odbora 

Dorotea Slipac, prof. 
________________________ 

          
 
 


