
OSNOVNA  ŠKOLA 
EUGEN KUMIČIĆ 
R I J E K A 
Franje Čandeka 40 
 

KLASA:       003-08/17-01/34 
URBROJ:    2170-55-08-17-1 
Rijeka,         17. listopada      2017. godine 

 
Zapisnik broj 11. sa sjednice Školskog odbora, 

održane 17. listopada      2017. godine u 7.30  sati u školskoj knjižnici  

 
 DNEVNI  RED: 
 

1. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa- po raspisanim 
natječajima 
za radno mjesto učiteljice razredne nastave ( zamjena za bolovanje) 
za radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku 
za radno mjesto učiteljica matematike 
za radno mjesto kućnog majstora   
za radno mjesto defektologa – socijalnog pedagoga – traži se 

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 
učitelja informatike -  rano učenje ( do 60 dana ) – traži se 

3. Razno 
                         
 
AD 1.)  
*Školski je odbor dao jednoglasnu prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa za: 
K. S., magistru primarnog obrazovanja, na radno mjesto učiteljice Razredne 
nastave na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice na rad 
J. Š. dipl. učiteljicu , na radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom 
boravku - neodređeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca 
S. K., mag. edukacije matematike i informatike, na radno mjesto učiteljice 
matematike  na neodređeno nepuno radno vrijeme od 9 sati 
L. K., tehničkog crtača ( SSS) sa statusom HRVATSKOG BRANITELJA      IZ 
DOMOVINSKOG RATA – DRAGOVOLJCA , na radno mjesto kućnog majstora – 
određeno puno radno vrijeme do  povratka  radnika na rad.  
A. M., mag. socijalne pedagogije    , na radno Socijalnog pedagoga, na određeno 
puno radno vrijeme do povratka djelatnice s neplaćenog dopusta a najdulje do 
30. lipnja 2018. godine  uz uvjet probnog rada od mjesec dana   
 
Ad 2.)  
*Školski je odbor dao jednoglasnu prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 
odnosa za: 
M. R., mag. filozofije i informatike na radno mjesto učiteljice informatike – ranog 
učenja do zapošljavanja radnika po raspisanom natječaju na najdulje do 60 dana. 
 
    


