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                                                      Z A K L J U Č AK 
 

sa  54. elektronske sjednice Školskog odbora održane 29.10.2020. godine 
 

 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju na određeno, nepuno radno 
vrijeme – 5 izvršitelja/ice 

       
 
Ad 1.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa na određeno, nepuno radno 
vrijeme na radnom mjestu pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju – 5 
izvršitelja/ice s: 
 

1. Nataša Cajhen Studak, za rad u nepunom radnom vremenu, 25 sati tjedno, 
2. Lana Lazarić, za rad u nepunom radnom vremenu, 25 sati tjedno 
3. Zlatan Štefanec, za rad u nepunom radnom vremenu, 25 sati tjedno, 
4. Iva Ursa, za rad u nepunom radnom vremenu, 25 sati tjedno, 
5. Željka Žugelj, za rad u nepunom radnom vremenu, 35 sati. 

 
 

2. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu prirode i biologije (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 
1 izvršitelj/ica 

 
 
Ad 2.)  Školski odbor donosi Odluku o nezasnivanju radnog odnosa po natječaju za 
učitelja/icu prirode i biologije na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica. 
 
 
 

3. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
edukacijskog rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu na određeno, puno radno 
vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica. 

 
 



Ad 3.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju za 
edukacijskog rehabilitatora u posebnom razrednom odjelu na određeno, puno radno vrijeme, 
40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica s Lorenom Leskovar. 
 
 

4. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu engleskog jezika (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 
izvršitelj/ica 

 
Ad 4.)  Školski odbor donosi Odluku o nezasnivanju radnog odnosa po natječaju za 
učitelja/icu engleskog jezika na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica. 
 
 
 

5. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu tehničke kulture (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 
izvršitelj/ica 

 
Ad 5.)  Školski odbor donosi Odluku o nezasnivanju radnog odnosa po natječaju za 
učitelja/icu tehničke kulture na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica. 
 
 
 

6. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu hrvatskog jezika (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 
izvršitelj/ica 

 
Ad 6.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju za učitelja/icu 
hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj s Tanjom 
Resanović na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno i Anitom Kiš Popović na nepuno radno 
vrijeme, 20 sati tjedno. 
 
 
 

7. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu povijesti (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 
izvršitelj/ica 

 
Ad 7.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju za učitelja/icu 
povijesti na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj s Dejanom 
Malekovićem. 
 
 
 

8. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku (m/ž) na određeno puno radno 
vrijeme, 40 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica (zamjena) 
 



Ad 8.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju za učitelja/icu 
razredne nastave u produženom boravku na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 
izvršitelj (zamjena) s Karlom Hršak. 
 
 

9. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu razredne nastave u produženom boravku (m/ž) na određeno puno radno 
vrijeme, 40 sati tjedno (za šk. god. 2020./2021., a najdulje do 30.06.2021. godine) – 3 
izvršitelja/ice 

 
Ad 9.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju za učitelja/icu 
razredne nastave u produženom boravku na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno (za 
šk. god. 2020./2021., a najdulje do 30.06.2021. godine), 3 izvršitelja/ice s Ivanom Juroš, 
Ivonom Ivezić i Ivkom Šarić. 
 
 

10. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
spremača/icu (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 2 izvršitelja/ice 

 
Ad 10.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju za 
spremača/icu na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno - 2 izvršitelja/ice s Zorom 
Pervan i Katicom Žuljević. 
 
 
 
Ispravak točke Ad 6.): 
 

6. Davanje prethodne suglasnosti ravnateljici odnosno odlučivanje po natječaju za 
učitelja/icu hrvatskog jezika (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 
izvršitelj/ica 

 
Ad 6.)  Školski odbor donosi Odluku o zasnivanju radnog odnosa po natječaju za učitelja/icu 
hrvatskog jezika na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno s Tanjom Resanović 
(zamjena za Dušku Nazor koja koristi porodiljni dopust) i  Anitom Kiš Popović na određeno, 
nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno (zamjena za Tanju Resanović do povratka na puno radno 
vrijeme odnosno zamjena za Dušku Nazor do povratka s porodiljnog dopusta). 
 
 
 
 
  

   Predsjednica Školskog odbora        
                                                                                                       Dorotea Slipac, prof. 
 

        ________________________ 
                                                                   

    
 
 
 



 
 
 


