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Zaključak sa 17. sjednice Školskog odbora OŠ Veruda održane u petak 05. 

veljače 2018. godine u 13.30 sati u prostorijama škole  

Nazočni: Roberto Škara, Branka Žutić, Tatjana Gergorić, Dean Kocijančić, S. Subotić 

i ravnateljica Anita Mokorić Brščić 

Odsutni:  E. Lorencin i D. Batelić su se ispričali zbog nedolaska iz opravdanih razloga 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Školskog odbora 

2. Suglasnost za sklapanje Ugovora o radu N.M. na radno mjesto učitelja 

povijesti, počevši od dana 24. siječnja 2018.g. do zasnivanja radnog odnosa na 

temelju natječaja ili drugog zakonom propisanog načina, ali ne dulje od 60 dana, radi 

zamjene odsutne M.Š.D. 

3. Zapošljavanje po natječaju 

4. Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 

mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za šk. god. 2016./2017.  

5. Razno   

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
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AD. 1. Zapisnik sa 16. elektronske sjednice Školskog odbora usvojen je 

jendoglasno.  

 

AD. 2. Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost. 

 

AD. 3.  

Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost na zapošljavanje M.B. na radno 

mjesto učitelja matematike i fizike do 30.6.2018. 

AD.4. Ravnateljica je pročitala izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih 

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za šk. god. 2016./2017.,  

AD. 5. Tijekom veljače objavit će se natječaj za njegovateljicu - zamjena za porođajni 

i natječaj za učitelja/icu talijanskog jezika -  zamjena za bolovanje. 

         Školski je odbor upoznat s  Izmjenom i dopunom  Godišnjeg plana i programa 

zbog održavanja Županijskog natjecanja iz Tehničke kulture gdje smo mi domaćini. U 

svrhu toga 02. ožujka će biti nenastavni dan kako bi se natjecanje moglo održati.  

Školski odbor je usvojio ovu izmjenu i dopunu Godišnjeg plana i programa. 

Sjednica je završena u 14.30 sati. 
 
 
 
 
 
Zapisničar:                                                                             Predsjednik: 
 
Branka Žutić        Roberto Škara 
 

 

 

 

 


