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Iz Zapisnika sa 53. sjednice Školskog odbora, 
održane 29. listopada 2020. godine 

 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 52. sjednice Školskog odbora 

2. Radni odnosi – po raspisanim natječajima za radna mjesta: 

- učitelja/ice RN u PB 

- učitelja/ice Engleskog jezika 

- učitelja/ice Hrvatskog jezika 

- učitelja/ice Povijesti 

- učitelja/ice Glazbene kulture 

3. Razno 

Dnevni je red jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1.) Zapisnik sa 52. sjednice Školskog odbora održane 5. listopada 2020. godine usvojen je bez 
primjedbi. 
 
Ad.2.) Školski odbor jednoglasno daje suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za:  
 
VEDRANU PAVIĆ BISTROVIĆ, profesoricu hrvatskoga jezika i književnosti i filozofije, na radnom 
mjestu učiteljice hrvatskoga jezika na određeno puno radno vrijeme do povratka opravdano odsutne 
djelatnice na rad; 
LOREDANU KRUŽIĆ, profesoricu pedagogije i povijesti, na radnom mjestu učiteljice povijesti, na 
određeno puno radno vrijeme do povratka opravdano odsutne djelatnice na rad. 
DUBRAVKA LESKOVARA, magistra primarnog obrazovanja na radnom mjestu učitelja glazbene 
kulture na određeno nepuno radno vrijeme od 27 sati tjedno do povratka opravdano odsutne 
djelatnice na rad, a najduže do 5 mjeseci sukladno odredbama čl.108.st.12. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
NINU MATKOVIĆ, magistru povijesti umjetnosti i magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti 
na radnom mjestu učiteljice engleskog jezika, na neodređeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog 
roka u trajanju od šest mjeseci. 
KRISTINU ERLIĆ, magistru primarnog obrazovanja na radnom mjestu učiteljice razredne nastave u 
produženom boravku, na neodređeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog roka u trajanju od šest 
mjeseci. 

 
Ad.3.) Ravnateljica je prisutne informirala kako je epidemiološka situacija u školi zadovoljavajuća s 
obzirom da je mjera samoizolacije izrečena samo troje učenika. U školi se dosljedno provode sve mjere 
i protokoli vezani uz sprječavanje epidemije COVID-19, uz intenzivnu komunikaciju sa roditeljima, a 
koja je nužna zbog kvalitetnog protoka informacija s ciljem pravovremene reakcije u slučaju 
epidemiološke ugroze. Nastava se nastavlja izvoditi po modelu A dok to bude moguće i sigurno s 
obzirom na epidemiološku situaciju, pri čemu je ravnateljica istaknula da je promjena moguća u 
svakom trenutku te su izvršene sve potrebne pripremne radnje a škola je spremna odgovoriti na 
potrebu prelaska na model nastave na daljinu.  
 
 


