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33. sjednica Školskog odbora održana je 18.1.2019. godine u uredu ravnateljice Škole s početkom 

rada u 17:15 sati. 

 Na sjednici je usvojen  slijedeći 

 

D  N  E  V  N  I       R  E  D   

 

1. Donošenje odluke o usvajanju  zapisnika sa 32. sjednice održane 17.12.2018. godine. 

2. Donošenje Plana nabave za poslovnu 2019. godinu- izvjestiteljica Sandra Harčević. 

3. Davanje prethodne suglasnosti na odluku ravnateljice škole o zasnivanju radnog odnosa na 

neodređeno i puno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave u 

produženom boravku- izvjestiteljica Vesna Šebek. 

4. Ostala pitanja i priopćenja. 

 

Na sjednici su donijete slijedeće odluke: 

Ad 1) 

Usvaja se zapisnik s 32. sjednice Školskog odbora održane 17.12.2018. godine. 

Ad 2) 

Donosi se Plan nabave za poslovnu 2019. godinu. 

 

Ad 3) 

Daje se prethodna suglasnost na odluku ravnateljice Škole o zasnivanju radnog odnosa na 

neodređeno i puno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja/ice razredne nastave u produženom 

boravku s Karlom Vrdjukom.  

Ad 4) 

Ravnateljica je napomenula da su na radnom mjestu stručne suradnice knjižničarke i tajnice Škole 

zaposlene osobe na određeno i puno radno vrijeme radi zamjene (sukladno zakonskom ovlaštenju 

ravnatelja da samostalno sklope s potencijalnim zaposlenicima radni odnos do 60 dana), a da stručna 

suradnica knjižničarka Asema Kurtović i tajnica Štefica Radaković koriste godišnji odmor za 2019. 
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godinu zbog odlaska u starosnu mirovinu. Osim zamjena, ravnateljica je napomenula kako  sada može 

započeti prethodno najavljeno uvođenje CROlista.  

Na kraju sjednice, ravnateljica je upoznala članove ŠO sa skorašnjim ŽSV ravnatelja u SŠ Viktorovac na 

kojem će glavna tema biti donošenje novog statuta te je napomenula kako se u postupku kasni te je 

potrebno što hitnije djelovanje od strane svih škola kako ne bi došlo do kršenja rokova za donošenje. 

Škola je, odnosno tajnica i ravnateljica, odradila svoje dužnosti i poslala izjašnjenja o spornim 

točkama u roku, ali je u dogovoru između ostalih sudionica došlo do odgovarajućih nesporazuma i 

kašnjenja te se sada nastoji cjelokupni postupak u što kraćem roku dovršiti. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

Nada Arsoska 


