
OŠ  Mejaši  Split 

Mejaši 20, 21 000 Split 

KLASA: 003-06/19 -01/07 

URBROJ: 2181-42-01-19 -04 

Split, 11.12.2019. 

       

Skraćeni zapisnik sa dvadeset i osme   sjednice 

Školskog odbora  OŠ Mejaši održane dana  11.12. 2019. u  18 i 30  sati u OŠ Mejaši 

 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne  sjednice 

2. Financijski plan OŠ Mejaši za  2020. god. i projekcije za 2021.g. i 2022.g. te Plan 

nabave za 2020. 

3. Prethodna  suglasnost za zasnivanje radnog  odnosa temeljem provedenog  natječaja  

4. Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti  

5. Ostalo 

 

Ad.1 

      Zapisnik sa  sjednice  ŠO održane dana  3.10 2019.g. dostavljen je članovima ŠO.  Nije 

bilo primjedbi na zapisnik , te je isti jednoglasno usvojen od članova Školskog  odbora. 

Ad.2 

Članovi ŠO na prijedlog ravnateljice jednoglasno su donijeli 

ODLUKU  

o  prihvaćanju Financijskog plana za 2020. godinu  i projekcijom  za 2021.g. i 2022.g. OŠ 

Mejaši  te Plana nabave  OŠ Mejaši za 2020.g. 

 Ad.3  

Članovi ŠO upoznati su sa objavom Natječaja od 6.11.2019. do 14.11.2019. za radno mjesto 

učitelja razredne nastave  , na puno, određeno radno vrijeme(40/40 sati rada tjedno),  za 

radno mjesto učitelja engleskog i francuskog jezika  , na puno, određeno radno vrijeme 

 (40/40 sati rada tjedno) , radno mjesto učitelja prirode i biologije- na određeno, nepuno 

radno vrijeme ( 20/40 sati rada tjedno), za radno mjesto učitelja hrvatskog jezika- na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 9/40 sati rada tjedno) i za radno mjesto učitelja 

engleskog jezika- na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 7/40 sati rada tjedno ) 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu na radno mjesto učitelja 

razredne nastave  sa Žanom Blažević Bandov,VSS,  diplomirani učitelj s pojačanim 

programom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik,  na određeno ,puno radno vrijeme 

 ( 40 sati rada tjedno ) do povratka odsutne djelatnice  Ljubice Šimac. 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali   

  PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu na radno mjesto učitelja 

engleskog i francuskog jezika sa Teom Grčić Težulat, profesor engleskog i francuskog jezika 

i književnosti,VSS,   na određeno ,puno radno vrijeme ( 40 sati rada tjedno ) do povratka 

odsutne djelatnice  Kristine Pirs. 

 

- Članovi ŠO jednoglasno su dali  

   PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu na radno mjesto učitelja prirode 

i biologije sa Danijelom Džeko , magistra edukacije biologije i kemije,VSS,   na određeno 

,nepuno radno vrijeme ( 20 sati rada tjedno ) do povratka odsutne djelatnice  Dijane 

Mihanović. 

1. 



 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu na radno mjesto učitelja 

hrvatskog jezika  sa Marinom Gudelj , magistra hrvatskog jezika i književnosti,VSS,   na 

neodređeno ,nepuno radno vrijeme ( 9/40 sati rada tjedno ) 

   

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu na radno mjesto učitelja 

engleskog  jezika  sa Sanjom Bilandžić  , magistra edukacije engleskog i hrvatskog jezika i 

književnosti,VSS,   na neodređeno ,nepuno radno vrijeme ( 7/40 sati rada tjedno ) 

 

Ad. 4   

Članovi  Školskog  odbora su na prijedlog ravnateljice jednoglasno donijeli  

 Odluku 

o donošenju o donošenju Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 

 

Ad. 5 

   Zbog potrebe nadopune  satnice radi dobivenih 70 sati dopunske nastave hrvatskog jezika za 

dvoje novih učenika naše škole  , članovi ŠO jednoglasno su dali 

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu na radno mjesto učitelja 

hrvatskog jezika  sa Marinom Gudelj , magistra hrvatskog jezika i književnosti,VSS,   na 

određeno ,nepuno radno vrijeme ( 4/40 sati rada tjedno ) do 26.6.2020.  

 

  -Zbog nadopune satnice, članovi ŠO jednoglasno su dali   

                                            PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu sa Žanom Kuljić     , profesor 

njemačkog jezika  , VSS, na  neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 35  sati rada tjedno) na 

radno mjesto učitelja njemačkog jezika  

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu na radno mjesto stručnog 

suradnika defektologa   sa Kristinom Penović, magistra socijalne pedagogije,VSS,   na 

neodređeno ,nepuno radno vrijeme ( 20 sati rada tjedno ).  

 

-Ravnateljica je obavijestila članove ŠO , da će temeljem zaključka Aktiva ravnatelja 

osnovnih škola Grada Splita od 9. prosinca 2019.  jednoglasnom odlukom   

donesen  prijedlog odluke o izmjeni kalendara rada za školsku godinu 2019./20., odnosno 

danima nadoknade štrajka. 

Odjedinjeni Zahtjev  za izmjenom kalendara za šk.god. 2019./2020. u dijelu završetka 

nastavne godine  i trajanju odmora učenika  osnovnih škola kojima je osnivač Grad Split će  

biti poslan Ministarstvu znanosti i obrazovanja, koji trebaju dati suglasnost, kako bi se isti 

usvojio.         

 

 
Sjednica je završila u  19,00    sati 

 

 

     Zapisničar:                                                                                        Predsjednik  Školskog odbora:  

_____________                                          2.                                          ________________________ 

Josipa Kapitanović                                           .                                                 Dujo Vrkić    


