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ODLUKE 

 

s 19.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 2. prosinca 2021. (četvrtak) u 17,00 sati 

u učionici broj 3 u Osnovnoj školi Brda.  

                                                                

                                                                         D n e v n i   r e d 

 

1. Verifikacija mandata članovima Školskog odbora imenovanim od strane osnivača 

2. Prihvaćanje zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 8. 

studenoga 2021.(ponedjeljak) elektroničkim putem 

3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Petrom Pavlović, na radnom mjestu stručnog 

suradnika logopeda na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnika na rad a najdulje 5 mjeseci 

4. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s Vesnom Bošković, na radnom mjestu stručnog 

suradnika psihologa na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnika na rad 

5. Prethodna suglasnost s Nikolinom Romić,  na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na određeno nepuno 

radno vrijeme od 28 sati tjedno do 21. lipnja 2022. 

6. Odluka o otpisu knjižnične građe iz fonda školske knjižnice OŠ Brda 

7.  Sigurnost učenika pri prijelazu kolnika prema Školi 

8. Ostalo 

AD1/ Verificiranje mandata članovima Školskog odbora Ivani Runjić,  Mirni Šimac Vraničić i Mislavu Šimundži 

koje je Gradonačelnik Grada Splita, rješenjem KLASA: 080-01/21-02/54, URBROJ: 2181/01-09-02/1-21-2 od 

dana 12. studenoga 2021. imenovao članovima Školskog odbora Osnovne škole Brda Split.  

 

AD2/ Prihvaćanje zapisnika s  18.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 8. 

studenoga 2021. (ponedjeljak) elektroničkim putem 

 

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 11. studenoga 2021. 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 Vesnom Bošković zasnuje radni odnos na radnom 

mjestu stručnog suradnika psihologa na određeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnika na rad, na temelju 

natječaja objavljenog dana 11. studenoga 2021. godine. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te mrežnim 

stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

AD5/ Daje se prethodna suglasnost ravnateljici za sklapanje Ugovora o radu s Nikolinom Romić, na radnom mjestu 

pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, „S pomoćnikom mogu bolje IV“, na određeno nepuno radno vrijeme 

od 28 sati tjedno (28/40), od 17. prosinca 2021. do 21. lipnja 2022. 

AD6/ Odluka o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici za donošenje odluke o otpisu knjižnične građe iz 

fonda školske knjižnice prema Zapisniku Povjerenstva za otpis knjižnične građe od  23. studenoga 2021. 

 

 


