
Školski odbor jednoglasno donosi 

  Vinodolska bb 

  51260 Crikvenica 

  Tel./fax. 051/781-091 

ZAKLJUČAK 

Sa 14. sjednice Školskog odbora održane dana 19.09.2018. godine u 14:30 sati. 

DNEVNI RED: 

1. Polugodišnje izvješće financijskog plana za 2018.g. 

2. Prijedlog financijskog plana za 2019.g. i projekcija plana 2020./2021. 

3. Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja učenika glazbene škole 

4. Radni odnosi na početku školske godine 2018./2019.g.  

5. Zaduženje učitelja školske 2018./2019.g.  

 

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

Zapisnik s 13. sjednice Školskog odbora jednoglasno se usvaja. 

Ad 1. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU o usvajanju financijskog izvješća za period od 01.01. do 30.06.2018.g. 

 

 

Ad 2. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU o prihvaćanju prijedloga financijskog plana za 2019. s projekcijom za 2020. i 2021. 

 

Ad 3. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika glazbenog obrazovanja. 

Tajnica dodaje da se za povećanje cijene, sukladno Statutu Škole, mora tražiti suglasnost 

osnivača što je i Odlukom utvrđeno. 

 

Ad 4. 

Tajnica upoznaje članove sa kadrovskom problematikom na početku školske godine. Iznosi da 

je sukladno članku 107. statva11. podstavak 1. i članku 114. stavak 1. Zakona (odlukom 

ravnateljice bez natječaja do 60 dana) zasnovan radni odnos za: radno mjesto učiteljice 

matematike na određeno nepuno vrijeme-20 sati, radno mjesto učitelja gitare, radnom mjestu 

učitelja razredne nastave u produženom boravku u Crikvenici, radno mjesto učitelja razredne 

nastave u produženom boravku u Jadranovu, radno mjesto učitelja razredne nastave u 

produženom boravku u Dramlju, radno mjesto učitelja razredne nastave u Dramlju (upražnjeno 



zbog bolovanja), radno mjesto učitelja njemačkog- nepuno radno vrijeme 12 sati, radno mjesto 

pomoćnika u nastavi u Jadranovu. 

Tajnica objašnjava da su natječaji za navedena radna mjesta u tijeku kao i javni poziv za 

pomoćnika u nastavi u Jadranovu. 

Nadalje, za sklapanje ugovora o radu za upražnjena radna mjesta učitelja fizike i vjeroučiteljice 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost. 

 

Ad 5. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU o donošenju tjednih i godišnjih zaduženja učitelja i stručnih suradnika 

škole u školskoj 2018./2019.godini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


