
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC 

Zapisničar: Tonći Guić, tajnik                                                         Predsjedateljica: Nada Topić 

 

ZAPISNIK 
 

2. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – 2020./21. 
 

DATUM: 16. travnja 2021. god. 
 

SAT: 12,30 h u zbornici škole 
 

PREDSJEDATELJICA: Nada Topić 

 

Sjednici Školskog odbora prisustvuju ravnateljica škole i tajnik. 
 

Sjednicu Školskog odbora otvorila je predsjedateljica Nada Topić i nakon što je utvrdila da je na sjednici nazočan 

potreban broj članova Školskog odbora za valjano odlučivanje predložila je sljedeći: 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa 1. - konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane dana 12.4.2021. 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanju radnog odnosa 

3. Razno 

 

Prije početka sjednice predsjedateljica je nazočne upitala jesu li suglasni sa predloženim dnevnim redom. 

Kako nitko od nazočnih nije imao primjedbi na isti, dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 1.   

Jednoglasno je donesena odluka:  

„Usvaja se zapisnik sa prve - konstituirajuće sjednice Školskog odbora u šk. god. 2020./2021.“  

(Klasa:003-06/21-01/4; Urbroj:2134/01-14-08-21-3) 
 

Ad 2. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Daje se prethodna suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa sa A.T. za 

obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta: Domar-ložač - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno 

vrijeme od 40 sati tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 60 dana, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel 

Sućurac.” (Klasa:003-06/21-01/4; Urbroj:2134/01-14-08-21-4) 

 

Ad 3.  
Ravnateljica je članove upoznala sa Izvodom iz zapisnika s 17. sastanka Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove 

zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama Splitsko-dalmatinske županije i sindikata hrvatskih učitelja (KLASA: 602-

02/21-08/01; URBROJ: 2181/1-08/21-07 od 12. travnja 2021. - zaprimljenog elektronskom poštom 14.4.2021. godine), 

po Prijavi potrebe za zapošljavanjem (Klasa: 101-01/21-01/13; Urbroj: 2134/01-14-01-21-1 od 12.4.2021.) kojim je 

donesena Odluka da se u našu školu upućuje radnica M.B.  

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje 

imenovano je Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje na radnom mjestu: Učitelj/ica Razredne 

nastave za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme. 

Po okončanju postupka Povjerenstva ravnateljica će donijeti svoju Odluku i o istoj obavijestiti Školski odbor. 

 

Sjednica je završena u 13,00 sati. 

          

Klasa: 003-06/21-01/4 

Urbroj: 2134/01-14-08-21-2 

Kaštel  Sućurac, 16.4.2021. godine 


