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Z A K L J U Č C I 
 

s 36. sjednice Školskog odbora 
 održane 06.06.2019. godine 

 
D N E V N I   R E D 
 
1. Verifikacija zapisnika 34. sjednice Školskog odbora i 35. elektronske sjednice Školskog 
odbora 
2. Odobrenje o preknjiženju iz 2018. godine  
3. Odluka o raspodjeli rezultata iz 2018. godine 
4. Donošenje Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 
zapošljavanje 
5. Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice 
6. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: učitelj/ica 
razredne nastave, na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica 
7. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: učitelj/ica 
engleskog jezika, na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj/ica 
8. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju: domar 
(m/ž), na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno - 1 izvršitelj/ica 
9. Razno 
 
Ad 1.) Zapisnici 34. i 35. sjednice Školskog odbora prihvaćeni su u predloženom tekstu. 
 
Ad 2.) Školski odbor donosi Odluku o odobrenju preknjiženja iz 2018. godine 
  
Ad 3.) Školski odbor donosi Odluku o raspodjeli rezultata iz 2018. godine 
 
Ad 4.) Školski odbor usvaja Odluku o donošenju Pravilnika o postupku zapošljavanja te 
procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje 
 
Ad 5.) Školski odbor usvaja Odluku o donošenju Pravilnika o radu školske knjižnice 
 
Ad 6.) 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 Anom Tišljar, magistrom primarnog obrazovanja. 
 
Ad 7.) 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 



engleskog jezika s Monikom Pehar, magistrom engleskog jezika i književnosti i njemačkog 
jezika i književnosti. 
 
Ad 8.) Školski odbor donosi Odluku prema kojoj po natječaju za domara (m/ž) na 
neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, nije izabran nitko.  
 
Ad 9.) / 
  
 Predsjednica Školskog odbora 

Dorotea Slipac, prof. 
________________________ 

          
 
 


