
OŠ  Mejaši  Split 

Mejaši 20, 21 000 Split 

KLASA: 003-06/19 -01/06 

URBROJ: 2181-42-01-19 -03 

Split, 03.10.2019. 

       

Skraćeni zapisnik sa dvadeset i sedme   sjednice 

Školskog odbora  OŠ Mejaši održane dana  3.10.2019. u  12,00  sati u OŠ Mejaši 

 

Dnevni red: 
1. Verifikacija zapisnika s prethodne  sjednice 

2. Usvajanje  Školskog kurikuluma  za  šk.god.2019./2020.      

3. Usvajanje  Plana i programa  za šk.god.2019./2020. 

4. Prethodna  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme temeljem natječaja -

Pomoćnici u nastavi  

5. Prethodna  suglasnost za zasnivanje radnog odnosa ( nadopuna satnica) 

6. Učeničke marende i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 

7. Izvješće o realizaciji Školskog kurikuluma za šk. god. 2018./2019. 

8. Izvješće o realizaciji ekskurzije učenika 8. razreda 

9. Ostalo 

 

Ad.1 

      Zapisnik sa  sjednice  ŠO održane dana  4.9 2019.g. dostavljen je članovima ŠO.  Nije bilo 

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

Ad.2 

        Školski odbor je jednoglasno donio  

                                                                         Odluku   

Školski odbor OŠ Mejaši – Split ,  dana 3. listopada  2019. god. na prijedlog Učiteljskog 

vijeća i ravnateljice donosi    Školski kurikulum  OŠ Mejaši-  Split  za  šk.god. 

2019./2020. 

Ad.3  

Školski odbor je jednoglasno donio                                                       

Odluku 

Školski odbor OŠ Mejaši – Split  dana 3. listopada 2019. godine na prijedlog ravnateljice 

i Učiteljskog vijeća i na osnovu nastavnog plana i programa te školskog kurikuluma 

donosi Plan i program rada OŠ Mejaši za šk.god. 2019./2020. 

 

Ad. 4  

Članovi ŠO upoznati su sa objavom Natječaja od 5.9.2019. do 13.9.2019.  za Pomoćnika u 

nastavi za učenike s teškoćama,   1 izvršitelj (  na 21 sat rada tjedno) na određeno vrijeme- do 

17. lipnja 2020. ) 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu sa Ružicom Kekez , VŠS, 

ekonomist , na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 21 sat rada tjedno ) za radno mjesto 

Pomoćnika u naszavi od 03. listopada 2019. do 17. lipnja 2020.g 

 

- Članovi ŠO upoznati su i sa objavom Natječaja od 18.9.2019. do 26.9.2019. za Pomoćnika 

u nastavi za učenike s teškoćama,   2 izvršitelja (  na 21 sat rada tjedno)  i 1 izvršitelj (  na 

20  sati rada tjedno)  na određeno vrijeme- do 17. lipnja 2020. godine), temeljem 

Projektnog prijedloga Grada Splita „S pomoćnikom mogu bolje III“.  

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

1. 



na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu sa Ilkom Stanić , VSS, 

prof. fizičke kulture, na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 21 sat rada tjedno ) za radno mjesto 

Pomoćnika u nastavi od 03. listopada 2019. do 17. lipnja 2020.g                                      

 

 

    Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu sa Sanjom Vrkić , SSS, 

inokorspodent, na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 21 sat rada tjedno ) za radno mjesto 

Pomoćnika u nastavi od 03. listopada 2019. do 17. lipnja 2020.g 

          

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu sa Dijanom Listeš , VSS, 

inženjer, na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 20 sati rada tjedno ) za radno mjesto 

Pomoćnika u nastavi od 03. listopada 2019. do 17. lipnja 2020. 

 

-Škola je objavila i Natječaj od 19.9.2019. do 27.9.2019. za Pomoćnika u nastavi za učenike 

s teškoćama,   1 izvršitelj (  na 21 sat rada tjedno)   na određeno vrijeme- do 17. lipnja 

2020. godine).  

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu s Anamariom Stapić,  VSS, 

magistra  primarnog obrazovanja, na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 21 sat rada tjedno ) za 

radno mjesto Pomoćnika u naszavi od 03. listopada 2019. do 17. lipnja 2020.g                                      

 

Škola je objavila i Natječaj od 20.9.2019. do 30.9.2019. za Pomoćnika u nastavi za učenike 

s teškoćama,   1 izvršitelj (  na 21 sat rada tjedno)   na određeno vrijeme- do 17. lipnja 

2020. godine). 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali      

                                                PRETHODNU SUGLASNOST 

- na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu s Snježanom Klanac 

, VSS, inženjer kemijske tehnologije, na određeno ,nepuno radno vrijeme ( 21 sat rada 

tjedno ) za radno mjesto Pomoćnika u naszavi od 03. listopada 2019. do 17. lipnja 

2020.g                                      

 

Ad. 5 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                                 PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu od  3.10.2019.g.sa Antom 

Gašpardijem ,profesor glazbene kulture,  VSS, na neodređeno, nepuno radno vrijeme ( na  

13/7 sati rada tjedno) na radno mjesto učitelja glazbene kulture temeljem dobivene  

suglasnosti MZO  radi povećanja satnice iz nast. predmeta glazbena kultura  u šk.god. 

2019./2020. 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                                 PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu od  3.10.2019.sa Suadom 

Hadžić , mualima, SSS, na određeno, nepuno radno vrijeme ( 3,5 sati rada tjedno) do 

31.08.2020. na radno mjesto učitelja islamskog vjeronauka temeljem dobivene  suglasnosti 

MZO  za obavljanje količine sati nastave islamskog vjeronauka – 2 nastavna sata tjedno. 

 

2. 



Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                                 PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu od  3.10.2019.sa Nikolinom 

Klišanin, magistra edukacije matematike i informatike  , VSS, na neodređeno, nepuno radno 

vrijeme ( 13/24  sati rada tjedno) na radno mjesto učitelja matematike i informatike temeljem 

dobivene  suglasnosti MZO  radi povećanja satnice iz nast. predmeta matematike i 

informatike  u šk.god. 2019./2020. 

 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

                                          PRETHODNU SUGLASNOST 

- na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu od  3.10.2019.sa Antom 

Cvitkovićem, magistar geografije, VSS   neodređeno, nepuno radno vrijeme ( 15/25  

sati rada tjedno) na radno mjesto učitelja geografije  temeljem dobivene  suglasnosti 

MZO  radi povećanja satnice iz nast. Predmeta geografije   u šk.god. 2019./2020. 

 

    Članovi ŠO jednoglasno ravnateljici dali                                                                    

PRETHODNU SUGLASNOST 

 da potpiše Sporazumni prekid Aneksa ugovora o radu na nepuno radno vrijem ( 35 sati rada tjedno ) 

na radno  mjesto učitelja njemačkog jezika  sa Marinom Pavlović  na njen osobni Zahtjev upućen OŠ  

Mejaši . 

 

   - Članovi ŠO jednoglasno ravnateljici dali                                                                                

PRETHODNU SUGLASNOST 

 da potpiše Sporazumni prekid Ugovora o radu na nepuno radno vrijem ( 20 sati rada tjedno ) na radno  

mjesto defektologa  sa Majom Vekić  na njen osobni Zahtjev upućen OŠ  Mejaši . 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali  

    PRETHODNU SUGLASNOST 

na odluku ravnateljice  Josipe Banić, za sklapanje  ugovora o radu sa Katijom Mandalinić , 

dipl. turistički komunikolog,  VSS,  na određeno ,puno radno vrijeme ( 40 sat rada tjedno ) NA 

RADNO MJESTO Pomoćnika u nastavi od 03. listopada 2019. do 17. lipnja 2020.g        

 

  

Članovi ŠO jednoglasno su dali   

                                               PRETHODNU SUGLASNOST 

- na odluku ravnateljice  Josipe Banić, da sklopi ugovor  o radu sa IVANOM 

VULETOM     , profesor pedagogije i profesor povijesti  , VSS, na  neodređeno, 

nepuno radno vrijeme ( 7 /4   sati rada tjedno) na radno mjesto učitelja povijesti   

temeljem dobivene  suglasnosti MZO  radi povećanja satnice iz nast. predmeta 

povijest    u šk.god. 2019./2020. 

 

Članovi ŠO jednoglasno su dali                                                 

                                        PRETHODNU SUGLASNOST 

- na odluku ravnateljice  , za Ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme nakon 

povratka s bolovanja sa Blanšom Dadić ,profesor biologije i kemije ,  VSS, ( na  4/2 

sati rada tjedno) na radno mjesto učitelja priroden temeljem dobivene  suglasnosti 

MZO  radi povećanja satnice iz nast. predmeta priroda u šk.god. 2019./2020. 

 

Ad. 6 

- Članovi Školskog odbora su jednoglasno odabrali  Pekaru Biškić  kao  opskrbljivača 

učeničkih marendi u šk.god.  2019./ 2020. po dnevnoj cijeni sa PDV-om od 6  kn.  

-  Članovi Školskog odbora su jednoglasno odabrali  Agram Life osiguranje d.d. s godišnjom 

premijom po učeniku od 40,00 kn.                         

                                                                         3. 



Ad. 7 

Nakon kratke rasprave, članovi ŠO jednoglasno su donijeli  

O d l u k u 

o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada OŠ  Mejaši , za 

šk.god. 2018./2019.        

Ad. 8 

Ravnateljica je sukladno čl. 16  Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih 

odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole obvezna  podnijeti izvješće o godišnjoj realizaciji 

izvanučioničke nastave Školskom odboru.  

 

Ad. 9 

Nije bilo rasprave 

 
Sjednica je završila u  12,45    sati 

 

     Zapisničar:                                                             4.                         Predsjednik  Školskog odbora:  

_____________                                                                                     ________________________ 

Josipa Kapitanović                                                                                              Dujo Vrkić    


