
 

 

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA «CENTAR» 

Podhumskih žrtava 5 

51000   Rijeka 

 

 

 

 

 

Klasa: 003-06/18-01/15 

Urbroj: 2170-55-01-18-2                                              

 

 

PRIOPĆENJE sa 24. sjednice Školskog odbora OŠ ,,Centar'' Rijeka, od 15.11.2018. godine 

 

24. sjednica Školskog odbora održana je dana 15.11.2018. godine u prostorijama Škole s početkom 

u 11,30 sati i završetkom u 12:00 sati. 

Na sjednici su prisutni članovi Školskog odbora, zapisničar i Ravnateljica. 

Na prijedlog  predsjednice ŠO, Školski odbor usvojio je sljedeći 

 

DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora - izvjestitelj Predsjednica ŠO 

2. Davanje suglasnosti Ravnateljici za premještaj učiteljice razredne nastave Maje Matijević sa radnog 

mjesta učiteljice razredne nastave (na nepuno radno vrijeme) na radno mjesto učiteljice razredne 

nastave u produženom boravku na neodređeno puno radno vrijeme. 

3. Donošenje odluke o izboru kandidata po objavljenim natječajima za radna mjesta: 

- učitelj/ica engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme 

- učitelj/ica razredne nastave na neodređeno nepuno radno vrijeme 

- učitelja/ice prirode i biologije na neodređeno nepuno radno vrijeme 

- učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme 

- tajnika/ce na određeno puno radno vrijeme 

 

 

Ad 1) 

Budući nije bilo primjedbi, Školski odbor je u cijelosti prihvatio Zapisnik sa 23. sjednice. 

 

Ad 2) 

       Donesena je odluka kojom se daje suglasnost za sklapanje ugovora na neodređeno puno radno vrijeme 

za radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku sa učiteljicom razredne nastave 

Majom Matijević. 

 

Ad 3) 

Nakon provedenog natječajnog postupka donesena je odluka kojom se daje suglasnost ravnateljici 

škole za zapošljavanje: 

- učitelja engleskog jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno Drage Frlana, 

magistra edukacije povijesti i engleskoga jezika i književnosti, 

- učiteljice razredne nastave neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, Hane Grubišić-

Krmpotić, magistre primarnog obrazovanja,  

- učiteljice prirode i biologije na neodređeno nepuno radno vrijeme od 14 sati tjedno, Nikoline 

Gotovac, magistre ekologije i zaštite prirode, 



 

 

- učitelja tjelesne i zdravstvene kulture na neodređeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, Josipa 

Kumburića, magistra kineziologije, 

- tajnika na određeno puno radno vrijeme do povratka radnika s bolovanja, Kristiana Starčića, 

magistra prava. 

 

 

 

 

 

Zapisnik vodio:                                                            Predsjednica Školskog odbora: 

            Kristian Starčić                                                             Vesna Majetić – Linić 


