
OŠ – SE DOLAC 

KLASA: 003-06/18-01/4 

URBROJ: 2170-55-04/1-18-3 

 

DNEVNI RED I ZAKLJUČCI S 

13. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

ODRŽANE 14.03.2018. U 12:00 SATI 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

                                           1.Usvjanje dnevnog reda 

2.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

   3.Radni odnosi- razmatranje pristiglih molbi za raspisani natječaj za radno  

      mjesto tajnika/ce 

   4.Radni odnosi- razmatranje pristiglih molbi za raspisani natječaj za  

      radno mjesto učitelja/ice informatike 

   5.Radni odnosi- razmatranje pristiglih molbi za raspisani natječaj za  

      radno mjesto učitelja/ice fizike 

   6. Radni odnosi- razmatranje pristiglih molbi za raspisani natječaj za  

       radno mjesto učitelja/ice prirode i biologije 

   7. Radni odnosi- razmatranje pristiglih molbi za raspisani natječaj za  

       radno mjesto učitelja/ice kemije 

   8.Razno 

 

 

Ad.1) Nakon glasovanja konstatira da je današnji dnevni red jednoglasno usvojen. 

Ad.2) Nakon što je zapisnik s predhodne sjednice pročitan i nije bilo primjedbi na isti, glasovanjem je 

jednoglasno prihvaden. 



Ad.3) Svi članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvadaju prijedlog ravnateljice i 

daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi s R.V. na 

neodređeno u punom radnom vremenu na radnom mjestu tajnika. 

Ad.4) Svi članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvadaju prijedlog ravnateljice i 

daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi s I. M. S. na 

određeno do 5 mjeseci ili raspisivanja novog natječaja u punom radnom vremenu na radnom mjestu 

učitelja informatike. 

Ad.5) Svi članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvadaju prijedlog ravnateljice i 

daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi s J. M. na 

određeno do 5 mjeseci ili raspisivanja novog natječaja u nepunom radnom vremenu na radnom 

mjestu učiteljice fizike. 

Ad.6) Svi članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvadaju prijedlog ravnateljice i 

daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi s B. F. J. na 

određeno do 5 mjeseci ili raspisivanja novog natječaja ili povratka djelatnice s porodiljnog dopusta u 

nepunom radnom vremenu na radnom mjestu učiteljice prirode i biologije. 

Ad.7) Svi članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvadaju prijedlog ravnateljice i 

daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi s B. F. J. na 

određeno do 5 mjeseci ili raspisivanja novog natječaja ili povratka djelatnice s porodiljnog dopusta u 

nepunom radnom vremenu na radnom mjestu učiteljice kemije. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                             PREDSJEDNICA: 

Dionea Kraljid – Stošid, v. r.                                                   Dunja Kučan – Nikolid, v.r. 

 

 


