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S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

s 4. sjednice Školskog odbora održane dana 16.12. 2021. godine 

(mandat 11.5. 2021. – 11.5. 2025.) 

 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja tjelesne i zdravstvene kulture 

(neodređeno nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj) 

2. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja hrvatskoga jezika (neodređeno 

nepuno radno vrijeme, 1 izvršitelj) 

3. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja matematike  (određeno vrijeme, 

2 izvršitelja) 

4. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu spremačice  (određeno nepuno radno 

vrijeme, 1 izvršitelj) 

5. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog suradnika pedagoga 

(određeno vrijeme, 1 izvršitelj) 

6. Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja povijesti (određeno nepuno 

radno vrijeme, 1 izvršitelj) 

7. Rebalans Financijskog plana za 2021.-2023. 

8. Financijski plan za 2022.-2024. 

9. Informacija o obustavi natječaja za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu stručnog 

suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila (određeno vrijeme, 1 izvršitelj) 

10. Razno 

 

„Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje Maje Tukić na radnom mjestu učiteljice tjelesne 

i zdravstvene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme .“ 

 

„Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje Ane Živković na radnom mjestu učiteljice 

hrvatskoga jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme .“ 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje predložilo je, a ravnatelj je donio 

odluke da se predmetni natječaji obustave i to iz slijedećih razloga: 

 

a) UČITELJ MATEMATIKE 1 => zamjenjivanoj radnici prestaje roditeljski dopust s danom 26.12. 

2021., a obzirom da su pristigle 2 prijave i to od strane kandidata koji ne ispunjavaju uvjete odlučeno je 

da poslove nastavi obavljati Stanka Renić temeljem ugovora na određeno vrijeme najdulje do 26.12. 

2021., a da se predmetni natječaj obustavi 

 

b) UČITELJ MATEMATIKE 2 => pristigle su 2 prijave i to od strane kandidata koji ne ispunjavaju 

uvjete te je odlučeno da poslove nastavi obavljati Maja Tadin odnosno da se predmetni natječaj obustavi 

i ponovi postupak prijavom nadležnom županijskom uredu.   

 

 



„Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje Ljiljane Đogaš na radnom mjestu spremačice na 

određeno nepuno radno vrijeme .“ 

 

„Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje Ljiljane Čulić na radnom mjestu stručnog 

suradnika pedagoga na određeno puno radno vrijeme .“ 

 

 „Daje se prethodna suglasnost na zapošljavanje Duje Tukića na radnom mjestu učitelja povijesti 

na određeno nepuno radno vrijeme .“ 

 

„Usvaja se u cijelosti Rebalans Financijskog plana  za 2021.-2023. godinu.“ 

 „Usvaja se u cijelosti Financijski plan za 2022. s projekcijama za  2023. i 2024. godinu.“ 
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