
Osnovna škola Voštarnica-Zadar
Ivana Meštrovića 3
23 000 Zadar 
KLASA: 003-06/18-01/23
URBROJ: 2198/01-27-05-18-03
Zadar, 05. travnja 2018. g.

 

ZAKLJUČCI S 23. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA OŠ VOŠTARNICA – ZADAR U VII. SAZIVU
ODRŽANE 05.TRAVNJA 2018.G. U PROSTORIJAMA ŠKOLE U 12,30 SATI

     Z a k l j u č a k

Školski odbor jednoglasno usvaja zapisnik s 22. sjednice Školskog odbora, KLASA: 003-06/18-
01/22, URBROJ: 2198/01-27-05-18-02 od 21. ožujka 2018.g.

                                                              Z a k l j u č a k 
Školski odbor daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Dokoza, dipl.
učitelj  s  pojačanim  programom  iz  nastavnog  predmeta  Hrvatski  jezik,  koja  nema
odgovarajuću  vrstu stručne spreme na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati
ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), na radnom mjestu učitelja
edukatora-rehabilitatora, nastava u kući u Zadru. od 12. travnja 2018. godine do  15. lipnja
2018. godine.
                                                             Z a k l j u č a k   
Školski odbor daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa s  Marijanom Juravić,
dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Hrvatski jezik i magistra socijalne
pedagogije s defektologijom, koja nema odgovarajuću vrstu stručne spreme na određeno
vrijeme,  nepuno  radno  vrijeme,  20  sati  ukupno  tjedno  radno  vrijeme  (12  sati  redovite
nastave tjedno), na radnom mjestu učitelja edukatora, nastava u kući u Zadru,  od 12. travnja
2018. godine do 15. lipnja 2018. godine

                                                             Z a k l j u č a k 
Školski  odbor  daje  suglasnost  ravnateljici  za  zasnivanje  radnog  odnosa  s  Lucijom  Franić,
magistrom  primarnog  obrazovanja,  koja  nema  odgovarajuću  vrstu  stručne  spreme  na
određeno vrijeme,  nepuno radno vrijeme,  20  sati  ukupno tjedno radno vrijeme (12  sati
redovite nastave tjedno), na radnom mjestu učitelja edukatora-rehabilitatora, nastava u kući
u Zadru,  od 12. travnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine.

                                                             Z a k l j u č a k
Školski odbor daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa s Kristinom Mitrović,
magistrom  primarnog  obrazovanja,  koja  nema  odgovarajuću  vrstu  stručne  spreme  na
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određeno vrijeme,  nepuno radno vrijeme,  20  sati  ukupno tjedno radno vrijeme (12  sati
redovite nastave tjedno), na radnom mjestu učitelja edukatora-rehabilitatora, nastava u kući
u Gračacu, od 12. travnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine.

                                                             Z a k l j u č a k
Školski  odbor  daje  suglasnost  ravnateljici  za  zasnivanje  radnog  odnosa  s  Lucijom  Franić,
magistrom  primarnog  obrazovanja,  koja  nema  odgovarajuću  vrstu  stručne  spreme  na
određeno vrijeme,  nepuno radno vrijeme,  20  sati  ukupno tjedno radno vrijeme (12  sati
redovite nastave tjedno), na radnom mjestu učitelja edukatora-rehabilitatora, nastava u kući
u Bibinjama,  od 12. travnja 2018. godine do 15. travnja 2018. g. 

                                                            Z a k l j u č a k
Školski odbor daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa s Ivanom Dokoza, dipl.
učitelj  s  pojačanim   programom  iz  nastavnog  predmeta  Hrvatski  jezik,  koja  nema
odgovarajuću  vrstu stručne spreme na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, 20 sati
ukupno tjedno radno vrijeme (12 sati redovite nastave tjedno), od 12. travnja 2018. godine
do  15.  lipnja  2018.  g.  u  OŠ  Voštarnica-Zadar,  na  radnom  mjestu  učitelja  edukatora-
rehabilitatora, nastava u kući u Zemuniku Donjem.

                                                            Z a k l j u č a k 
Školski odbor daje suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa s Terezom Peša, dipl.
učitelj  s  pojačanim  programom  iz  nastavnog  predmeta  Hrvatski  jezik,  koja  nema
odgovarajuću vrstu stručne spreme na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, od 12. travnja
2018.  godine  do  15.  lipnja  2018.  g.  u  OŠ  Voštarnica-Zadar,  na  radnom  mjestu  učitelja
edukatora-rehabilitatora, dvije (2) nastave u kući u Benkovcu.    

                                                                Z a k l j u č a k                  
Dana  28.  ožujka  2018.g.  prestala  je  potreba  za  radnim  mjestom  učitelja  edukatora-
rehabilitatora na određeno vrijeme do povratka nenazočne radnice zbog povratka radnice
Jelene Babić s bolovanja.

Zapisničar:                                                                     

Zapisničar:                                                                                  Predsjednica  Školskog
odbora:
Azra Kovačić,dipl.iur. Stela Dominis Vunjak, prof.
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