
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OŠ "Vladimir Nazor" 
Neviđane 
 
KLASA: 003-06/17-01/02  
URBROJ:2198-01-45-17-05 
Neviđane, 23. veljače 2017. godine 
 

Na temelju stavka 12. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj: 
25/13, 85/15) objavljuje se: 

 
Zaključci sa 45. Sjednice Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane 

 
Dana 23. veljače 2017. godine održana je 45. sjednica Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane. 
 Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne 44. sjednice Školskog odbora pristupilo se radu po dnevnom redu.  
Dnevni red sjednice: 
 

1. Verifikacija Zapisnika sa četrdesetčetvrte (44.) sjednice Školskog odbora 
 
2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto učitelja 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 (zamjena Anđele Smoljan) 

 
3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane, po 

prijedlogu ravnateljice 
 

4. Razno 
 

Pod točkom AD 3. je bila nadopuna dnevnog reda. 
Na četrdesetčetvrtoj (44.) sjednici Školskog odbora zaključeno je sljedeće: 
 

1. Zapisnik sa četrdesetčetvrte (44.) sjednice Školskog odbora jednoglasno je verificiran  kao 
valjan. 
 

2. Na prijedlog ravnateljice jednoglasno je dana suglasnost članova Školskog odbora za 
zasnivanje radnog odnosa sa učiteljem matematike J.Š., na određeno - puno radno vrijeme 
od 40 sati tjedno, do povratka zaposlenice na rad ali ne dulje od 60 dana  

 
3. Na prijedlog ravnateljice jednoglasno je dana suglasnost članova Školskog odbora za   

zasnivanje radnog odnosa sa stručnim suradnikom pedagogom A.G., na određeno - 
nepuno radno vrijeme od 22 sata tjedno, do povratka zaposlenice na rad ali ne dulje od 60 
dana. 
 

4. Pod točkom Razno ravnateljica članove Školskog odbora obavještava kako je zbog izmjena i 
dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju (NN 7/17) potrebno napraviti izmjene i dopune 
Statuta škole. Školski odbor jednoglasno daje suglasnost na izmjene i dopune Statuta. 

 
5. Ravnateljica članovima navodi kako će biti donesen Pravilnik o izobrazbi ravnatelja. 

 
 

Tajnica Škole: 
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