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OSNOVNA ŠKOLA KRALJICE JELENE SOLIN 

PUT MIRA 3, SOLIN 

 
KLASA: 003-08/20-01/01   

URBROJ: 2180/01-12-01-20-8   

Solin, 03. prosinca 2020. godine 

 

IZVADAK IZ ZAPISNIKA 

 

Sa XLIV. sjednice Školskog odbora Osnovne škole kraljice Jelene, Solin održane dana 03. 

prosinca 2020. godine u 19,00 sati. 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora utvrdila je da je sjednici nazočna većina 

članova Školskog odbora. 

 

Predložila je sljedeći dnevni red. 

 

   Dnevni red: 

 
1. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole 

2. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

- Učitelj engleskog jezika – 27 sati tjedno, određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

3. Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

- Učitelj njemačkog jezika – 13 sati tjedno, određeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

4.    Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

- Učitelj razredne nastave – 40 sati tjedno, određeno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ice 

5.    Traži se suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – natječaj: 

- Učitelj informatike – 8 sati tjedno, neodređeno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

6.     Razno 
  

Utvrđeni dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

     Ad 1. 

 

Članovi Školskog odbora Osnovne škole kraljice Jelene, Solin jednoglasno su 

donijeli  odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole. 

 

    Ad 2. 

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o  

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu Učitelj engleskog jezika, na određeno nepuno 

radno vrijeme, 27 sati tjedno do povratka radnika/ce na rad, za kandidata Ivana Žižića, 

profesora hrvatskog jezika i književnosti i profesora engleskog jezika i književnosti koji 

ispunjava uvjete natječaja. 

 

Ad 3. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o  

zasnivanju radnog odnosa na radno mjesto Učitelj njemačkog jezika, za nepuno određeno 

radno vrijeme, do povratka radnice na rad, s kandidatkinjom Ivanom Ivić, magistrom 

edukacije povijesti i magistrom edukacije njemačkog jezika i književnosti, koja ispunjava 

uvjete natječaja. 
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Ad 4. 

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o  

zasnivanju radnog odnosa na poslovima Učitelj razredne nastave ( 1 izvršitelj/ica ) s punim 

radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad, s Editom Kolombo, 

magistrom primarnog obrazovanja, koja ispunjava uvjete natječaja i odluku o zasnivanju 

radnog odnosa, na poslovima Učitelj razredne nastave ( 1 izvršitelj/ica ) s punim radnim 

vremenom, na određeno vrijeme do povratka radnice na rad, s Ivanom Risek, magistrom 

primarnog obrazovanja, koja ispunjava uvjete natječaja. 

 

 

Ad 5.  

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za donošenje odluke o 

zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu učitelj informatike, na neodređeno nepuno 

radno vrijeme, 8 sati tjedno sa Sanjom Radačić, magistrom primarnog obrazovanja, 

Smjer: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju, koja 

ispunjava uvjete natječaja. 

 

Ad 6.  

 

Točke razno nije bilo. 

 

 

Zapisnik je verificiran jednoglasno na kraju sjednice. 

 

 

Sjednica Školskog odbora završila je s radom u 20,00 sati. 

 

 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora 

 

 


