
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, 

                    MAKARSKA 

Ante Starčevića 14,  

21 300 Makarska 

 

Na temelju članka 10. stavka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) sa 

sjednice Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, održane  4.9.2020. godine od 

18:30 sati do 20:30 sati, objavljuje se sljedeći 

 

ZAKLJUČAK  

 

 

1. Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 3.8.2020. godine, s 

početkom u 18:30 sati, a završetkom sjednice u 20:00 sati. 

 

2. Dana je jednoglasna suglasnost na izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole 

i školskog kurikuluma u školskoj godini 2019./2020. (GPiP, ŠK, preventivni programi). 

 

3. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, 

neodređeno radno vrijeme od 5.9.2020., za radno mjesto učitelja vjeronauka, temeljem 

zaprimljenog Kanonskog mandata od strane Katehetskog ureda Splitsko-makarske 

nadbiskupije za zaposlenje Marijane Vela. 

 

4. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na 

nepuno, neodređeno radno vrijeme od 5.9.2020., za radno mjesto učitelja vjeronauka, 

temeljem zaprimljenog Kanonskog mandata od strane Katehetskog ureda Splitsko-makarske 

nadbiskupije za zaposlenje don Jure Lovrinčevića. 

 

5.  Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog promjene tjednog radnog vremena na neodređeno 

puno vrijeme, za radnicu Mladenu Letica Rozić. 

 

6. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na 

nepuno, određeno radno vrijeme od 7.9.2020. do 30.6.2021., za radno mjesto pomoćnik u 

nastavi, 3 izvršitelja, po natječaju (KLASA:112-03/20-01/36) objavljenom 26.8.2020. na web 

stranici Škole i HZZ-u. 

 

7. Dana je jednoglasna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na 

nepuno, određeno radno vrijeme od 7.9.2020. do 30.6.2021., za radno mjesto pomoćnik u 

nastavi, 6 izvršitelja, po natječaju (KLASA:112-03/20-01/36) objavljenom 26.8.2020. na web 

stranici Škole i HZZ-u. 

 

8. Ravnateljica je izvijestila i detaljno objasnila kako izgleda organizacija rada u novoj školskoj 

godini 2020./2021. s obzirom na nove Covid-19 mjere. 

 

9. Ravnateljica je upoznala članove odbora da je učiteljica razredne nastave u produženom 

boravku Martina Divić zatražila premještaj na upražnjeno radno mjesto učiteljice razredne 

nastave čemu je udovoljeno sukladno članku 24. stavku 5. važećeg Kolektivnog ugovora za 

zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. 

 

10. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnoj stranici Škole. 

 

 

         Predsjednik Školskog odbora: 

         Vojo Ribičić 


