
Osnovna škola „Trsat“ 

Slavka Krautzeka 23 

51000 Rijeka 

 

KLASA: 003-08/21-01/4 

URBROJ: 2170-55-01-21-01 

 

 

ZAKLJUČCI  

sa 1. (prve) konstituirajuće sjednice Školskog odbora OŠ „Trsat“ 

u školskoj godini 2020./2021. 

 

 

održane online putem platforme MS Teams 15. travnja 2021. godine u 14,00 sati. 

 

Sjednici su nazočni:  

1. Iva Močibob, 

2. Gordana Topolnik, 

3. Petra Predoević-Zadković,  

4. Ivana Sošić Antunović. 

 

Ostali nazočni: 

1. Sonja Lefler, ravnateljica Škole 

2. Danijela Jurčić, tajnica Škole 

 

Zapisničar: Danijela Jurčić 

 

 

Dnevni red: 

1. Izbor predsjednika i zamjenika Školskog odbora, 

2. Izvješće o nalazu i rješenju prosvjetne inspekcije od 6. travnja 2021. godine, 

3. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ “Trsat”, 

4. Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti pri zapošljavanju na radno mjesto 

učitelja/ice prirode, biologije i kemije, 

5. Razno. 

 

Na Dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna te je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. Sukladno odredbi članka 119. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi i odredbi članka 41. Statuta OŠ „Trsat“, članovi školskog odbora su jednoglasno 

izabrali Ivu Močibob za predsjednica Školskog odbora, te Ivanu Sošić Antunović za zamjenicu 

Školskog odbora. 

 

AD 2. Ravnateljica je obavijestila nazočne o nalazu i rješenju prosvjetne inspekcije te 

propisanim obvezama koje se moraju u propisanom roku ispoštovati. 

 

AD 3. Obrazložene su potrebne izmjene i dopune Pravilnika o postupku i načinu zapošljavanja 

u OŠ „Trsat“ koje je potrebno dati na suglasnost u nadležno upravno tijelo županije. 

 



Na navedeno nije bilo primjedbi te se jednoglasno usvajaju Izmjene i dopune Pravilnika o 

zapošljavanju. 

 

AD 4. Članovi Školskog odbora su upoznati sa provedbom natječajnog postupka od 29. ožujka 

2021. za radno mjesto učitelja/ice prirode, biologije i kemije – 1 izvršitelj na neodređeno 

nepuno radno vrijeme od 34 sata, te o postignutim rezultatima kandidata koji su pristupili 

testiranju. Za upražnjeno radno mjesto, predložen je kandidat M.J.  

 

Prisutni članovi jednoglasno donose odluku i daju prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora 

o radu sa kandidatom M.J. 

 

AD 5. Pod točkom razno, raspravljalo se o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u školi. 

 

 

Sjednica je dovršena u 15,15 sati. 

 

 

  Zapisničar:       Predsjednica Školskog odbora 

Danijela Jurčić              Iva Močibob, prof. 

 

 


