
  Vinodolska bb 

  51260 Crikvenica 

  Tel./fax. 051/781-091 

 

ZAKLJUČAK 

 Sa 6. sjednice Školskog odbora održane  dana 18.10.2021. godine u 14:00 sati 

 

 

Predloženi  

DNEVNI RED: 

 

1. Zapisnik o nadzoru prosvjetne inspekcije (izvjestiteljica, predsjednica Jasmina Manestar) 

2. Izmjene i dopune Pravilnika o radu – donošenje (izvjestiteljica, tajnica Jadranka Pavelić) 

3. Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih djelatnosti (izvjestiteljica, 

ravnateljica Deana Čandrlić Zorica) 

4. Zasnivanje radnog odnosa-prethodna suglasnost  (izvjestiteljica, ravnateljica Deana Čandrlić 

Zorica) 

 

Jednoglasno se usvaja predloženi dnevni red. 

 

Ad 1. 

Predsjednica iznosi da je u materijalu dostavljen Zapisnik o izvršenom nadzoru prosvjetne 

inspekcije i Rješenje. Radilo se o redovnom nadzoru.  

Predsjednica konstatira da nisu uočene nepravilnosti u radu. Na današnjoj sjednici se usklađuje 

Pravilnik o radu i Etički kodeks s Rješenjem. 

Ad 2. 

Jednoglasno se prihvaća prijedlog i donosi 

ODLUKA o donošenju Izmjena i dopuna Pravilnika o radu (Klasa: 012-03/21-01/05 

Urbroj: 2107-31-01-21-1). 

 

Ad 3. 

Jednoglasno se prihvaća prijedlog i donosi 

ODLUKA o donošenju Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovnih 

djelatnosti u Osnovnoj školi Vladimira Nazora (Klasa: 012-03/21-01/04 Urbroj: 2107-31-

01-21-1). 

 

Ad 4. 

Predsjednica konstatira: 

- Jednoglasno se prihvaća prijedlog ravnateljice i daje prethodna suglasnost za zasnivanje 

radnog odnosa sa Sarom Domijan, na radnom mjestu učitelja razredne nastave u 

produženom boravku u matičnoj školi na puno određeno radno vrijeme do 21.06.2022. 



- Jednoglasno se prihvaća prijedlog ravnateljice i daje prethodna suglasnost za zasnivanje 

radnog odnosa sa Mirjanom Špika, na radnom mjestu učitelja razredne nastave u 

produženom boravku u matičnoj školi na puno određeno radno vrijeme do 21.06.2022. 

- Jednoglasno se prihvaća prijedlog ravnateljice i daje prethodna suglasnost za zasnivanje 

radnog odnosa sa Josipom Devčić Sormilić, na radnom mjestu učitelja razredne nastave 

u produženom boravku u PŠ u Jadranovu na puno određeno radno vrijeme do 21.06.2022. 

- Jednoglasno se prihvaća prijedlog i daje prethodna suglasnost za zasnivanje radnog 

odnosa sa Anamarijom Fištrović, na radnom mjestu učitelja razredne nastave u 

produženom boravku u PŠ u Dramlju na puno određeno radno vrijeme do 21.06.2022. 

- Jednoglasno se prihvaća prijedlog ravnateljice i daje prethodna suglasnost za zasnivanje 

radnog odnosa sa Seniom Rupčić  na radnom mjestu učitelja Engleskog jezika  na puno 

određeno radno vrijeme do povratka zamjenjivane radnice  s bolovanja. 

- Jednoglasno se prihvaća prijedlog ravnateljice i daje prethodna suglasnost za zasnivanje 

radnog odnosa s Anamariom Šimčić na radnom mjestu učitelja razredne nastave na 

neodređeno puno radno vrijeme. 

- Jednoglasno se prihvaća prijedlog ravnateljice i daje prethodna suglasnost za zasnivanje 

radnog odnosa s Milicom Pavelić na radnom mjestu tajnice škole na neodređeno puno 

radno vrijeme. 

- radno mjesto učitelja harmonike na neodređeno nepuno radno vrijeme: 

Predsjednica konstatira da nije pristigla ni jedna prijava. 

Ravnateljica napominje da će se nastava riješiti kroz dopunski rad sa Nenom Atanaskovićem 

uz suglasnost matične škole. 

 

- radno mjesto učitelja klavira na određeno puno radno vrijeme 

Predsjednica konstatira da nije pristigla niti jedna valjana prijava. 

Ravnateljica napominje da će se nastava riješiti kroz dopunski rad s Doris Knežević uz 

suglasnost matične škole. 

 

- Učitelj matematike na određeno nepuno radno vrijeme do povratka zamjenjivane radnice s 

rodiljnog dopusta. 

Nije pristigla niti jedna molba. Nastava se organizira kroz  prekovremeni rad učitelja 

matematike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


