
OSNOVNA ŠKOLA KNEZA MISLAVA, KAŠTEL SUĆURAC 

Zapisničar: Tonći Guić, dipl.iur.                                           Predsjedateljica: Nada Topić 

 

ZAPISNIK 
 

6. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA – 2021./22. 
 

 

DATUM: 10. ožujka 2022. god. 
 

SAT: 10,30 h u zbornici 
 

PREDSJEDATELJICA: Nada Topić 
 

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

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

članova za pravovaljano odlučivanje  predložila je sljedeći  dnevni red:  
 

Dnevni red: 
1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Školskog odbora održane dana 11.2.2022. 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnih 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 pete sjednice Školskog odbora u šk. god. 2021./2022.“  

(KLASA:007-04/22-02/2; URBROJ:2181-276/08-22-3) 
 

Ad 2. 

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

B., magistrom edukacije informatike i tehnike, koja ispunjava uvjete natječaja i izabrana je između kandidata 

učesnika po natječaju za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta: Učitelj/ica Informatike - 1 

izvršitelja/ica na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati rada tjedno do povratka odsutne radnice na rad u 

punom radnom vremenu, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac.(KLASA:007-04/22-02/2; 

URBROJ:2181-276/08-22-4) 

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

E., diplomiranom učiteljicom s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik, koja ispunjava 

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

radnog mjesta: Učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno 

do povratka odsutne radnice na rad, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel Sućurac. (KLASA:007-04/22-02/2; 

URBROJ:2181-276/08-22-5) 

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

B., sveučilišnom prvostupnicom edukacije matematike, koja ispunjava uvjete natječaja i izabran je između 

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

izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme od 26 sati rada tjedno, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel 

Sućurac, do prestanka mandata ravnateljice škole. (KLASA:007-04/22-02/2; URBROJ:2181-276/08-22-6) 

 

Ad 3. 

Ništa 

 

Sjednica je završena u 10,50 sati. 

          

KLASA:007-04/22-02/2 

URBROJ:2181-276/08-22-2 

Kaštel Sućurac, 10.3.2022.godine 


