
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC 

           Zapisničar: Tonći Guić                                                                      Predsjedateljica: Nada Topić 

 

ZAPISNIK 
 

3. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – 2021./22. 

 

DATUM: 30. studenog 2021. god. 
 

SAT: 11,30 h u zbornici škole 
 

Sjednici Školskog odbora prisustvuje ravnateljica Anita Luketin, prof. i Tonći Guić, tajnik škole. 
 

Sjednicu Školskog odbora otvorila je predsjedateljica i nakon što utvrdila da je na sjednici nazočan potreban broj članova za 

pravovaljano odlučivanje  predložila je sljedeći  dnevni red:  
 

DNEVNI RED: 
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora u 2021./2022. školskoj godini od 4.11.2021. 

2. Prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih odnosa 

3. Razno 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 1.   

Jednoglasno je donesena odluka:  

„Usvaja se zapisnik sa druge sjednice Školskog odbora u šk. god. 2021./2022.“  

(Klasa:003-06/21-01/10; Urbroj:2134/01-14-08-21-3) 

 

Ad 2. 

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

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. (Klasa:003-06/21-01/10; Urbroj:2134/01-14-08-21-4) 

 

Ravnateljica nazočne obavijestiti da je dana 19.11.2021. godine radnica zaposlena na radnom mjestu spremačice D.P. 

otvorila bolovanje te je radnici M.O. koja je zaposlena na neodređeno nepuno radno vrijeme od 25 sati rada tjedno, 

povećana satnica, odnosno sklopljen Ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme kao zamjena D.P. za 3 sata rada 

tjedno, do povratka radnice na rad, a najdulje 60 dana od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno do 17.1.2022. godine. 

Za ostatak sati D. P. (5 sati tjedno), zaposlena je zamjena najdulje do 23.12.2021. godine. 

  

Ad 3.   

Ravnateljica je nazočne obavijestila o Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, 

državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN, broj: 121/2021) kojom je za vrijeme 

trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvedena posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-

CoV-2.Testiranje je obvezno za sve osobe koje ulaze u službene prostorije škole, osim za osobe koje ispunjavaju uvjet 

cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19 što se dokazuje predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem 

drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju. 

Pri tome se za zaposlenike testiranje provodi prilikom dolaska na posao, najmanje dva puta u sedam dana. 

Troškove testiranja za zaposlenike će snositi MZO prema mjesečnom zahtjevu škole, a do dobivanja sredstava od MZO 

škola će djelatnicima nadoknađivati trošak na tjednoj bazi, sukladno financijskim mogućnostima. 

 

Sjednica je završena u 11,50 sati. 

 

Klasa: 003-06/21-01/10 

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

Kaštel  Sućurac, 4.11.2021. godine 


