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                                                                  ODLUKE 

ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE HVAR 

38.sjednica , održana 31.10. 2016.g. u 19:00 sati 

 

 

 

Temeljem članka 118. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  

(„Narodne novine“ br.152/14.) i članka 58. Statuta Osnovne škole Hvar, Školski odbor na 

prijedlog ravnateljice Jelke Kovačić Vidmar prof., donosi slijedeće: 

 

I. 

Jednoglasno donesena odluka o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja , na puno ( 40 sati tjedno ), određeno radno vrijeme, do 

povratka radnice Ružice Ćurin,  s Snježanom Jerković Rudan iz Splita , mag.edukacije 

biologije i kemije VSS, a na poslovima učiteljice  biologije i kemije. 

 

II. 

Jednoglasno donesena odluka o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja,   na puno ( 40 sati tjedno ), određeno radno vrijeme, 

odnosno  do povratka radnice na rad s Katarinom  Radojković  iz Hvara, VSS, magistra prof. 

hrv.j. i književnosti , a na poslovima knjižničarke . 

 

III. 

Jednoglasno donesena odluka o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja, na puno ( 40 sati tjedno ), određeno radno vrijeme do 5 

mjeseci  s Marijom Demeč Pejčić iz Hvara, VSS, magistra matematike, na poslovima 

učiteljice matematike. 

IV. 

Jednoglasno donesena odluka o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja na nepuno ( 19 sati tjedno ), neodređeno radno vrijeme, 

s Magdom Budrović Tamim iz Hvara, VSS, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim 

programom iz engleskog jezika, a na poslovima učiteljice engleskog jezika. 

 

V. 

Jednoglasno donesena odluka o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa temeljem raspisanog natječaja , na nepuno ( 24 sata tjedno ), određeno radno vrijeme 

do 5 mjeseci  s  Zoranom Domančićem iz Hvara, SSS, informatičar, a na poslovima učitelja 

informatike. 



 

VI. 

 

 

Jednoglasno donesena odluka o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa, na puno ( 40 sati tjedno ), određeno radno vrijeme, a do povratka radnika Bože 

Svetine  s bolovanja , a najduže do 60 dana s Katom Zovkić Lakoš iz Hvara, VSS, profesor 

fizičke kulture, a na poslovima učiteljice tjelesno zdravstvene kulture. 
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        Predsjednica Školskog odbora: 

 

        Ela Matković   

      


