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REPUBLIKA HRVATSKA                                                              

OSNOVNA ŠKOLA HVAR 

KLASA: 003-06/18-01/07 

URBROJ:2128-25-01-18-2 

Hvar, 28. ožujka 2018.g. 

 

 

SKRAĆENI Z A P I S N I K (17) 

 

Sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Hvar ( u daljnjem tekst: Škola), održane dana  28.ožujka  

2018.godine  u uredu ravnateljice Škole.  

 

 

Nazočni članovi Školskog odbora:   

 

1. Natalija Šćepanović, predsjednica Školskog odbora 

2. Božo Svetina , zamjenik predsjednice Školskog odbora 

3. Ivana Trbuhović, član 

4.  Nela Rakić- Paduan 

  

 

Odsutni:  1.Jurica Miličić,član 

     2.Margita Petrić Hraste, član 

     3.Sandra Tudor, član 

 

Ostali nazočni: 

1.Nada Jeličić, ravnateljica 

 

Započeto u 16:00 sati. 

 

Za zapisničara je jednoglasno izabrana Ivana Trbuhović,član. 

 

Natalija Šćepanović, predsjednica Školskog odbora, uz pozdrav nazočnima otvara sjednicu, potvrđuje 

da je na  istoj od sedam ( 7)  članova, prisutno četiri  (4) člana , čime se mogu donositi  pravovaljane 

odluke te je predložila sljedeći: 

 

D N E V N I    R E D 

 

1.Verifikacija prethodnog skraćenog zapisnika  

2. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa,  

temeljem raspisanog natječaja, na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave , na puno (40 sati  

tjedno) određeno radno vrijeme, odnosno do povratka Sunčice Lakoš s bolovanja.  

3. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa,  

temeljem raspisanog natječaja, na radno mjesto učitelj /ica engleskog jezika, na nepuno (19sati  

tjedno) određeno radno vrijeme, odnosno do povratka Magde Budrović Tamim s bolovanja .  
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4. Davanje suglasnosti ravnateljici za nenastavni dan određen za 30.travnja 2018.  

5. Razno  

- Elektronsko očitovanja suglasnosti ( skraćivanje nastave) 

 

  

Predsjednica je dala na izglasavanje dnevni red. 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

A.d.1. Jednoglasno je usvojen skraćeni zapisnik s prethodne sjednice  

A.d.2.  Na prijedlog ravnateljice jednoglasno je dana suglasnost za zasnivanje radnog 

odnosa,temeljem raspisanog natječaja na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave , na puno (40 sati  

tjedno) određeno radno vrijeme, odnosno do povratka Sunčice Lakoš s bolovanja s Marinom Roso iz 

Hvara, dipl.učiteljica. 

A.d.3. Na prijedlog ravnateljice jednoglasno je dana suglasnost za zasnivanje radnog odnosa, 

temeljem raspisanog natječaja na radno mjesto učitelj/ica  engleskog jezika, na nepuno (19sati  

tjedno) određeno radno vrijeme, odnosno do povratka Magde Budrović Tamim s bolovanja s Anitom 

Šimac iz Hvara, mag.edu engleskog jezika i književnosti. 

A.d.4. Jednoglasno je dana suglasnost ravnateljici za nenastavni dan određen za 30.travnja 2018. 

A.d.5. Pod točkom razno Predsjednica je navela elektroničko očitovanje: 

-  Suglasnost Školskog odbora za skraćivanje nastave 10 minuta radi održavanja natjecanja 

Klokanica  (elektronički putem 6 članova je dalo svoju suglasnost). 

 

Dodatnih pitanja ni primjedbi  na točku razno nije bilo. 

 

Predviđeno vrijeme trajanja sjednice oko 30 minuta. 

Sjednica je završila u 16:30 sati 

Zapisnik vodila:      Predsjednica Školskog odbora: 

 

Ivana Trbuhović              Natalija Šćepanović 

 

Ovaj zapisnik je oglašen na internetskim stranicama  i oglasnoj ploči škole od 28.ožujka  2018.g  

do 06.travnja 2018.g. 


