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ODLUKE 

 

s 26.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 13. travnja 2022.. (srijeda) u 

Sali za sastanke Osnovne škole Brda.  

Dnevni red:             

    

          

1. Prihvaćanje zapisnika s 25. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split 

održane dana 28. ožujka 2022. (ponedjeljak) elektroničkim putem 

2. Prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Ljiljanom Mateljan zasnuje radni   

odnos na radnom mjestu spremač/ice na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, 

od 14. travnja 2022. do 28. veljače 2023.  

3. Prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Petrom Pavlović zasnuje radni odnos 

na radnom mjestu stručnog suradnika logopeda na određeno puno radno vrijeme, 14. 

travnja 2022. do 14. rujna 2022. 

4. Prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Ines Tandarom, zasnuje radni odnos 

na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme od 40 sati 

tjedno, od 14. travnja 2022. do 24. lipnja 2022. 

5. Ostalo 

 

AD1/ Prihvaćanje zapisnika s  25. sjednice Školskog odbora održane dana 28. ožujka 2022.  

AD2/ Daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Ljiljanom Mateljan zasnuje radni  odnos 

na radnom mjestu spremač/ice na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, od 14. travnja 2022. 

do 28. veljače 2023. na temelju natječaja objavljenog dana 15. ožujka 2022. na mrežnoj stranici i 

oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

AD3/ Daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Petrom Pavlović zasnuje radni odnos na 

radnom mjestu stručnog suradnika logopeda na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnika na 

rad, a najduže na 5 mjeseci, na temelju natječaja objavljenog dana 15. ožujka 2022. godine na mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

AD4/  Daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Ines Tandarom, zasnuje radni odnos na 

radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, od 14. 

travnja 2022. do 24. lipnja 2022., na temelju natječaja objavljenog dana 17. ožujka 2022. na mrežnoj 

stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

 

 

 


