
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC 
 

ZAPISNIK 
 

3. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – 2020./21. 
 

DATUM: 22. prosinca 2020. god. 
 

SAT: 12,00 h u zbornici 
 

Sjednici Školskog odbora prisustvuju ravnateljica i tajnik škole. 
 

Predsjednica Školskog odbora Nada Topić otvorila je sjednicu Školskog odbora, te utvrdila da je sjednici nazočan 

potreban broj članova Školskog odbora za pravovaljano odlučivanje i predložila sljedeći dnevni red: 
 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora održane dana 6.11.2020. 

2. Prethodna suglasnost na Odluku o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice. 

3. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa. 

4. Usvajanje prijedloga financijskog plana od 2021. - 2023. godine. 

5. Usvajanje izmjena i dopuna proračuna za 2020. godinu. 

6. Plan nabave za 2021. godinu. 

7. Usvajanje Izmjena i dopuna Statuta škole. 

8. Usvajanje Izmjena i dopuna Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2020./2021. 

9. Izvješće ravnateljice za prvo obrazovnom razdoblje 2020./21 školske godine. 

10. Razno 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 1.   

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

(Klasa:003-06/20-01/14; Urbroj:2134/01-14-08-20-3) 
 

Ad 2. 

Jednoglasno je donesena Odluka:„Daje se prethodna suglasnost ravnateljici za donošenje Odluke o otpisu knjižnične 

građe iz fonda školske knjižnice.“  

(Klasa:003-06/20-01/14; Urbroj:2134/01-14-08-20-4) 

 

Ad 3. 

Ravnateljica je nazočne obavijestila o natječajima za zasnivanje radnih odnosa na radnim mjestima: 

- Učitelj/ica Hrvatskog jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ 

kneza Mislava, Kaštel Sućurac do povratka odsutne radnice na rad, a najdulje do kraja nastavne godine 2020./2021. 

- Učitelj/ica razredne nastave - 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ 

kneza Mislava, Kaštel Sućurac do povratka odsutnih radnica na rad, a najdulje do kraja nastavne godine 2020./2021. 

- Stručni suradnik/ica – Pedagog - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ 

kneza Mislava, Kaštel Sućurac do povratka odsutne radnice na rad. 

koji su objavljeni dana 16.11.2020. godine na oglasnim i mrežnim stranicama Škole i HZZ-a, s rokom prijave do 

24.11.2020. godine. 

Natječajna procedura obavljena je sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju 

kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) temeljem koje su  Povjerenstva za procjenu i vrednovanje 

kandidata za zapošljavanje ravnateljici dostavila rang liste kandidata utvrđene nakon obavljenog postupka 

procjene/testiranja kandidata koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji 

ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno Zakonske uvjete za zasnivanje radnog odnosa te koji su pristupili procjeni odnosno 

testiranju. 

Ravnateljica je napomenula da je po pitanju natječaja za Učitelja/icu razredne nastave, procedura obavljena samo za 

zapošljavanje 1 kandidata, budući je J.S. dana 27.11.2020. godine protekao roditeljski dopust, temeljem čega je 

zapošljavanje po toj osnovi obustavljeno. 

Nakon uvida u dostavljene rang liste ravnateljica je donijela Odluke o kandidatima za koje će tražiti prethodnu suglasnost 

Školskog odbora za zasnivanje radnih odnosa, temeljem kojih su Školskom odboru po predsjednici dana 14.12.2020. 

godine dostavljeni pisani Zahtjevi za davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa i to: 



OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC 
- s V.P., magistrom edukacije hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti, koja ispunjava uvjete natječaja i izabrana je 

između kandidata učesnika po natječaju za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta: Učitelj/ica Hrvatskog 

jezika - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel 

Sućurac do povratka odsutne radnice na rad, a najdulje do kraja nastavne godine 2020./2021. 

- s T. J., magistrom primarnog obrazovanja, koja ispunjava uvjete natječaja i izabrana je između kandidata učesnika po 

natječaju za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta: Učitelj/ica Razredne nastave na određeno puno 

radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac do povratka odsutne radnice na rad, a 

najdulje do kraja nastavne godine 2020./2021. 

Vezano za navedena radna mjesta, ravnateljica je nazočne obavijestila kako su privremeno odsutne radnice obavijestile 

školu o prestanku razloga spriječenosti, odnosno zaključenju bolovanja s danom 23.12.2020. godine temeljem čega 

prestaje potreba za zapošljavanjem na predmetnim radnim mjestima, o čemu će biti obaviješteni kandidati po natječaju. 

- s Antonelom Bralić, magistrom pedagogije i magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti, koja ispunjava 

uvjete natječaja i izabrana je između kandidata učesnika po natječaju za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog 

mjesta: Stručni suradnik/ica – Pedagog - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto 

rada OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac do povratka odsutne radnice na rad. 

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

Bralić, magistrom pedagogije i magistrom edukacije hrvatskog jezika i književnosti, na radnom mjestu Stručni 

suradnik/ica – Pedagog - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ kneza Mislava, 

Kaštel Sućurac do povratka odsutne radnice na rad. (Klasa:003-06/20-01/14; Urbroj:2134/01-14-08-20-5) 
 

Ad 4. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Usvaja se Prijedlog financijskih planova za period od 2020. - 2023. godine.“ 

(Klasa:003-06/20-01/14; Urbroj:2134/01-14-08-20-8) 

 

Ad 5.  

Jednoglasno je donesena odluka: „Usvajaju se Izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu.“ 

(Klasa:003-06/20-01/14; Urbroj:2134/01-14-08-20-9) 

 

Ad 6. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Usvaja se Plan nabave za 2021. godinu.“ 

(Klasa:003-06/20-01/14; Urbroj:2134/01-14-08-20-10) 

 

Ad 7. 

Jednoglasno je donesena odluka: Usvajaju se Izmjene i dopune Statuta škole.“ 

(Klasa: 003-06/20-01/14; Urbroj: 2134/01-14-08-20-11) 

 

Ad 8. 

Jednoglasno je donesena odluka: „Usvajaju se Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 

2020./21.“ (Klasa:003-06/20-01/14; Urbroj:2134/01-14-08-20-12) 

 

Ad 9. 

Ravnateljica je nazočnima podnijela Izvješće o rezultatima rada u prvom obrazovnom razdoblju nastavne godine. 

 

Sjednica je završena u 12,30 sati. 

          

Klasa: 003-06/20-01/14 

Urbroj: 2134/01-14-08-20-2 

Kaštel  Sućurac, 22.12.2020. godine 


