
ZAPISNIK S  8. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE IVAN GORAN KOVAČIĆ GORA 

 

Vrijeme održavanja: 29. siječnja  2018. u 18,00 sati u prostorijama Osnovne škole u Gori 

Ime predsjedavajućeg sjednice: Tihomir Pucović 

Broj nazočnih članova Školskog odbora: 6 

Broj nenazočnih članova Školskog odbora: -- 

Nazočni članovi Školskog odbora: Tihomir Pucović, Davorka Lovrić Vlašić, Maja Kovačević, Tea Radušević, Ana Šoštarić, Kristina  

                                                            Mikulić      

Nenazočni članovi Školskog odbora:Julia Posavac 

Ostali nazočni: Valentina Vujnović 

 

Konstatirano je da Školski odbor ima kvorum za pravovaljano donošenje odluka. 

Za sjednicu je predložen  

DNEVNI RED: 

                             1. Izvršenje zaključaka s prošle sjednice 

                         (izvjestitelj: predsjednik ŠO) 

            2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika – do 60 dana (zamjena za bolovanje) – MŠ Gora 
                (izvjestitelj: predsjednik ŠO) 

            3. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika – do 60 dana (zamjena za bolovanje) – PŠ   

                Nebojan 

                (izvjestitelj: predsjednik ŠO) 

            4. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje kuhara/ice prema raspisanom natječaju od 16. siječnja 2018. 

                (izvjestitelj: predsjednik ŠO) 

            5. Usvajanje Financijskog izvješća za 2017. godinu 

                (izvjestitelj: predsjednik ŠO) 

            6. Pitanja i prijedlozi 

 

Dnevni red jednoglasno usvojen. Za zapisničara određena Davorka Lovrić Vlašić. 

 

Tijek sjednice po točkama dnevnog reda: 

Ad.1. Predsjednik ŠO pročitao je prisutnima zaključke s prošle sjednice koji su jednoglasno prihvaćeni. 

Ad.2. Školski odbor jednoglasno dao prethodnu suglasnost  na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje Andrijane Petračić na radno mjesto  

          učitelja engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme, ali ne dulje od 60 dana. Mjesto rada – Gora. 

Ad.3. Školski odbor jednoglasno dao prethodnu suglasnost  na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje Evenuele Kovačević na radno  

          mjesto učitelja engleskog jezika, na određeno nepuno radno vrijeme, ali ne dulje od 60 dana. Mjesto rada – Nebojan. 

Ad.4. Nije bilo izbora kandidata za kuhara/icu jer je ravnateljica donijela odluku o neizboru kandidata po navedenom natječaju. 

Ad.5. Školski odbor je jednoglasno usvojio Financijsko izvješće za 2017. godinu, po svim stavkama. 

Ad.6. Pitanja i prijedloga nije bilo. 

 

 

 

Vrijeme završetka sjednice: 19,15 sati                                                                                                                   Zapisničar: 

                              Davorka Lovrić Vlašić 

   Klasa: 003-08/18-01/02 
 
   Urbroj:2176-28-06-18-02      


