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ODLUKE  I  ZAKLJUČCI   

sa 54. sjednice Školskog odbora  Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica održane dana  

15.09.2016. godine s početkom u  19,00  sati u prostorijama OŠ Matije Gupca Gornja Stubica. 

Ad 1.)  

Jednoglasno usvojen zapisnik sa svim Odlukama i Zaključcima s prethodne 53. sjednice Školskog 

odbora održane dana  29.08.2016. godine. 

Ad 2.) 

Jednoglasno donijeta prethodna suglasnost  ravnateljici Sanji Knezić, prof. za donošenje 

Odluke o zasnivanju radnog odnosa  na radnom mjestu učitelja/ice hrvatskog jezika,  na 

određeno vrijeme  najdulje do  60  dana i nepuno radno vrijeme 24 sata tjednog radnog 

vremena,  (prijem kandidata/datkinje bez natječaja, nakon odlaska M.V. u  mirovinu,  početak 

rada  od 05.09.2016.)  za: 
- N.F.  VSS, PROFESORICA ČEŠKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI I  HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI. 

Radnica ima zaključen  ugovor o radu  na određeno vrijeme  najduže na rok do 60 dana  uz uvjet da 

ravnateljica škole dobije prethodnu suglasnost Školskog odbora najkasnije petnaestog (15.) dana od 

sklapanja ugovora o radu.Ugovor o radu s  N.F. sklopljen je  05.09.2016.godine. 

Ad 3.) 

Jednoglasno donijeta prethodna suglasnost  ravnateljici Sanji Knezić, prof. za donošenje Odluke o 

zasnivanju radnog odnosa  na radnom mjestu učitelja/ice hrvatskog jezika,  na određeno vrijeme  

najdulje do  60  dana i puno radno vrijeme, (prijem kandidata/datkinje bez natječaja, zamjena za 

radnicu  M.L. na roditeljskom dopustu,  početak rada  od 05.09.2016.) za :   

 

- A.J.,  VSS, magistar komparativne književnosti i magistar hrvatskoga jezika i književnosti. 
Radnik  ima zaključen  ugovor o radu  na određeno vrijeme  najduže na rok do 60 dana  uz uvjet da 

ravnateljica škole dobije prethodnu suglasnost Školskog odbora najkasnije petnaestog (15.) dana od 

sklapanja ugovora o radu.Ugovor o radu s A.J. sklopljen je  05.09.2016.godine. 

Ad 4.) 

Jednoglasno donijeta prethodna suglasnost  ravnateljici Sanji Knezić, prof. za donošenje Odluke o 

zasnivanju radnog odnosa  na radnom mjestu  učitelja/ice njemačkog jezika,  na određeno 

vrijeme  najdulje do  60  dana i puno radno vrijeme, (prijem kandidata/datkinje bez natječaja, 

zamjena za radnicu  P.J. na rodiljnom dopustu,  početak rada  od 05.09.2016.) za:  

 
- D.M,  VSS, magistra primarnog obrazovanja, na puno  i  određeno vrijeme  najduže na rok od  60  

dana, zbog zamjene  P.J. jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, a ugovor o radu  trajati će do  

povratka P.J. na rad  ali ne dulje od  60 dana uz uvjet da ravnateljica škole dobije prethodnu  

Ad 5.) 

Jednoglasno donijeta prethodna suglasnost  ravnateljici Sanji Knezić, prof. za donošenje Odluke o 

zasnivanju radnog odnosa  na radnom mjestu   učitelja/ice njemačkog jezika,  na određeno 

vrijeme do povratka radnice na rad   i puno radno vrijeme, zamjena za  V.Č.M.   (izbor 

kandidata/datkinje po natječaju) za: 
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- P.V.P.   VSS, magistra  primarnog obrazovanja – integrirani  preddiplomski i diplomski   sveučilišni  

Učiteljski studij  sa njemačkim jezikom,  na puno vrijeme  40 sati tjedno   i  određeno vrijeme  Datum 

stupanja na rad: 16.09.2016. 

Ad 6.) 

Jednoglasno donijeta prethodna suglasnost  ravnateljici Sanji Knezić, prof. za donošenje 

Odluke o zasnivanju radnog odnosa  na radnom mjestu domara (kandidat ne ispunjava uvjete 

za domara-ložača),  na određeno vrijeme  najdulje do  60  dana i puno radno vrijeme,  

(prijem kandidata/datkinje bez natječaja, zamjena za radnika Ž.Lj.  na bolovanju,  početak 

rada  od 01.09.2016.) za:  
 

-D .S.,  SSS tehničar cestovnog prometa. 

 
Ad 7.) 

Školski odbor na sjednici održanoj  15.rujna 2016. godine donio je  

raspored rada pomoćnika u nastavi koji radi sa učenicima  sa teškoćama u razvoju  u školskoj 

godini 2016./2017. (provedba projekta Baltazar3 šk.g.2016./2017.) 

 

Ad 8.) 

Pitanja, prijedlozi  i mišljenja, razno  

 

 

Sjednica Školskog  odbora  završena je u 20,00 sati. 

 Zapisničar:                                                          Predsjednica Školskog odbora: 

 

Dinko Prpić                                         Nataša Mirt 

 

______________________                                                       _______________________                                                                       

 

 

KLASA: 003-06/16-01/08 

URBROJ:  2113/05-380-8-16-1 

 


