
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
Zadarska županija 
OŠ "Vladimir Nazor" 
Neviđane 
 
KLASA:003-06/16-01/05           
URBROJ:2198-02-45-16-01                    
                
Neviđane, 09. rujna 2016. godine  
 
Predmet: Poziv na sjednicu Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane 
 - dostavlja se 

 
Poštovani, 
 

Pozivate se na četrdesetu (40.) sjednicu ŠKOLSKOG ODBORA, koja će se održati u srijedu, 14. rujna 2016. 
godine, u prostorijama škole u 13:15 sati sa slijedećim dnevnim redom: 

 
1. Verifikacija zapisnika s tridesetdevete ( 39.) sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Škole i školskog kurikuluma u školskoj godini 

2015. / 2016. 
3. Polugodišnji financijski izvještaj ( bilješke ) o poslovanju O.Š Vladimir Nazor Neviđane 

    4.    Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj informatike (M/Ž) – na  
određeno nepuno radno vrijeme od 18 sati tjedno do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja ili 
drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana 

   5.     Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj talijanskog jezika  
(M/Ž) – na određeno nepuno radno vrijeme od 23 sati tjedno do zasnivanja radnog odnosa temeljem 
natječaja ili drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj prirode i biologije 
(M/Ž) – na određeno nepuno radno vrijeme od 19 sati tjedno do zasnivanja radnog odnosa 
temeljem natječaja ili drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana 

7. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj fizike (M/Ž) – na  
određeno nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja ili 
drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana 
8. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelj matematike (M/Ž) – na  
određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja ili 
drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana 
9. Razno 

 
 

Napomena:  

U koliko niste u mogućnosti prisustvovati sjednici Školskog odbora, molimo Vas da nas obavijestite na tel: 
023/269-288, 091/269 2881. 

 
S poštovanjem, 
 

 
 

Predsjednik Školskog odbora: 
 
 

                                                                                                                                                              Ivana Medić 


