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Izvod iz zapisnika 32. sjednice Školskog odbora održane  15. veljače 2021. godine u 

prostorijama OŠ Slatine u  13,15 sati 

 

 

 

Sukladno članku 58. Statuta Osnovne škole Slatine na 32. sjednici Školskog odbora zaključenoj 

dana 15. veljače 2021. godine, Školski odbor je na prijedlog i traženje Ravnateljice sa sljedećim 

dnevnim redom: 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora OŠ Slatine; 

2. Zahtjev ravnateljice OŠ Slatine za mirovanjem ugovora o radu ; 

3. Usvajanje financijskog izvješća Osnovne škole Slatine za 2020. godinu; 

4. Prethodna suglasnost ravnateljici OŠ Slatine za zasnivanjem radnog odnosa za radno 

mjesto tajnika škole, na određeno nepuno radno vrijeme; 

5. Prethodna suglasnost ravnateljici OŠ Slatine za zasnivanjem radnog odnosa za radno 

mjesto voditelja računovodstva, na određeno nepuno radno vrijeme; 



6. Prethodna suglasnost ravnateljici OŠ Slatine za zasnivanjem radnog odnosa za radno 

mjesto učitelja kemije, biologije i prirode temeljem uputnice, na određeno nepuno radno 

vrijeme s kandidatkinjom Anom Teklić 

 

 

Školski odbor donio je sljedeće Odluke: 

 

1. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o usvajanju zapisnika sa 31. 

sjednice Školskog odbora Osnovne škole Slatine; 

2. Jednoglasno je usvojen zahtjev ravnateljice OŠ Slatine za mirovanjem ugovora o radu; 

3. Jednoglasno je usvojeno Financijsko izvješće Osnovne škole Slatine za 2020. godinu; 

4. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o davanju suglasnosti Ravnateljici 

škole za zasnivanjem radnog odnosa, na određeno, nepuno radno vrijeme sa 

kandidatkinjom Ivanom Cvitanović, na radnom mjestu tajnika Škole sukladno 

provedenom natječaju; 

5. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o davanju suglasnosti Ravnateljici 

škole za zasnivanjem radnog odnosa, na određeno, nepuno radno vrijeme sa 

kandidatkinjom Antonelom Orlić, na radnom mjestu računovođe sukladno 

provedenom natječaju; 

6. Jednoglasno je donesena Odluka Školskog odbora o davanju suglasnosti Ravnateljici 

škole za zasnivanjem radnog odnosa, na određeno nepuno radno vrijeme, temeljem 

Uputnice Povjerenstva SDŽ-a za viškove i manjkove u školama s kandidatkinjom 

Anom Teklić, na radnom mjestu učiteljice kemije, biologije i prirode. 

 

 

Zapisničarka                                                                                          Predsjednica ŠO OŠ Slatine 

Ivana Cvitanović                                                                                              Ana Vukadinović 

 

 


