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OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 

VLADISLAVCI 

 
IZVOD IZ ZAPISNIKA 

sa 6. sjednice Školskoga odbora održane 15. rujna 2017. godine s početkom u 7.00 sati   

 

 

NAZOČNI: SVI ČLANOVI  

 

Sjednici je nazočna i ravnateljica Marija Poje.     

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Školskoga odbora  

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu 

učitelja engleskog jezika, na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno  

3. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu 

učitelja glazbene kulture, na određeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno  

4. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnoga odnosa na radnom mjestu 

učitelja povijesti, na određeno, nepuno radno vrijeme, 17 sati tjedno  

5. Pitanja i prijedlozi 

 
Usvojen je dnevni red.  
 

Ad 1) Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice.   

 

Ad 2) Ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnost Školskoga odbora za zasnivanje radnog 

odnosa s Marijetom Gal mag. prim. educ. s izbornim modulom engleski jezik na određeno 

vrijeme do povratka radnice s bolovanja, izbora kandidata temeljem natječaja ili na drugi 

zakonom propisan način, a najdulje do 60 dana.  
Na zahtjev Ravnateljice, Školski odbor daje  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s 

Marijetom Gal mag. prim. educ. s izbornim modulom engleski jezik na poslovima učitelja 

engleskog jezika, na određeno, nepuno radno vrijeme, 25 sati tjedno.  

 

Ad 3) Ravnateljica je zatražila je prethodnu suglasnost Školskoga odbora za zasnivanje radnog 

odnosa s Antonijom Štajduhar univ. bacc. paed. mus. na određeno vrijeme do povratka radnice 

s bolovanja, izbora kandidata temeljem natječaja ili na drugi zakonom propisan način, a najdulje 

do 60 dana.  
Na zahtjev Ravnateljice, Školski odbor daje  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s 

Antonijom Štajduhar univ. bacc. paed. mus. na poslovima učitelja glazbene kulture, na određeno, 

nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno.   

 

Ad 4) Ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnost Školskoga odbora za zasnivanje radnog 

odnosa s Marinom Njari na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, izbora kandidata 

temeljem natječaja ili na drugi zakonom propisan način, a najdulje do 60 dana.  
Na zahtjev Ravnateljice, Školski odbor daje  prethodnu suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s 

Marinom Njari mag. educ. philol. croat. et hist. na poslovima učitelja povijesti, na određeno, nepuno 

radno vrijeme, 17 sati tjedno.  

 

Ad 5) Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 


