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ODLUKE 

 

s 24.  sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split održane dana 23. ožujka 2022. (srijeda) u 

Sali za sastanke u Osnovnoj školi Brda.  

Dnevni red:             

    

          

1. Prihvaćanje zapisnika s 23. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Brda“ Split 

održane dana 9. ožujka 2022. (srijeda) u 15:00 sati u prostorijama Škole 

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelj/ica 

hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, od 25. ožujka 2022. 

do povratka djelatnika na rad, s Marijom Pandžom 

3. Zamolba razrednika sedmih razreda za promjenom destinacije ekskurzije 

4. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice  

Osnovne škole „Brda“ Split 

5. Donošenje odluke o imenovanju Klupskog odbora 

6. Ostalo 

 

AD1/ Prihvaćanje zapisnika s  23. sjednice Školskog odbora održane dana 9. ožujka 2022. u Sali za 

sastanke Osnovne škole Brda. 

AD2/ Daje se prethodna suglasnost ravnateljici da s radnicom Marijom Pandžom, zasnuje radni odnos 

na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, od 25. 

ožujka 2022. do povratka djelatnika na rad, na temelju natječaja objavljenog dana 21. veljače 2022. na 

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

zapošljavanje. 

AD3/ MIJENJA SE ŠKOLSKI KURIKULUM OSNOVNE ŠKOLE „BRDA“ SPLIT ZA ŠKOLSKU 

GODINU 2021./2022. od dana 1. listopada 2021. godine, KLASA: 003-05/21-07/01, URBROJ: 2181-

59/01-21-1, na način se na stranici 124, EKSKURZIJA U ISTRU zamijeni EKSKURZIJOM u Hrvatsko 

zagorje/Međimurje 

 

           

Razred: 7.a, 7.b, 7.c                        Učiteljice/učitelj: D. Radić, I. Akrap Tocigl , A. Tomas 

 

Cilj Upoznati kulturne i povijesne znamenitosti odabranih destinacija. 

Namjena Upoznavanje i razgledavanje kulturno-povijesne baštine. 

Razvijanje svijesti o zaštiti prirode i aktivnom sudjelovanju u njezinu 

očuvanju. 

Isticanje važnosti zdravlja i aktivnog života. 

Učvršćivanje i razvijanje društvenih odnosa između učenika. 

 

Nositelj D. Radić, I. Akrap Tocigl , A. Tomas, učenici i pratitelji 
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Vremenik Školska godina 2021./2022. – ovisno o epidemiološkoj situaciji 

Okvirni troškovnik Troškove terenske nastave za učenike snose roditelji učenika. Škola 

snosi troškove voditelja terenske nastave, tj. njihovih dnevnica po 

putnom nalogu. 

Način realizacije Terenska nastava bit će provedena u skladu s odredbama Zakona o 

turističkoj djelatnosti, odnosno uz poštovanje uvjeta i postupaka za 

planiranje i provedbu školskih izleta i ekskurzija navedenih u 

Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih 

aktivnosti izvan škole. 

Način praćenja Brojnost učenika 

Evaluacija izleta (anonimni upitnik) 

Učenici će u razrednoj diskusiji pokazati svoje razumijevanje 

navedenih sadržaja i važnost njihove primjene u svakodnevnom životu 

te stečena znanja i vještine primjenjivati u drugim nastavnim 

predmetima. 

 

AD4/       Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole „Brda” 

Split 

 

                   NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole „Brda“ Split 

 

 

Ad-/5 Odluka o imenovanju članova Klupskog odbora Kluba mladih tehničara Osnovne škole "Brda" 

Split u sastavu: 

1. Anđela Crnčević, učiteljica fizike i informatike, predstavnica djelatnica Škole, 

2. Slavko Bobeta, domar-ložač, predstavnik djelatnika Škole, 

3. Željko Jurić, učitelj tehničke kulture, predstavnik djelatnika Škole, 

4. Ivan Vukorepa, predstavnik Gradskog kotara Brda, 

5. Doris Granić, predstavnica roditelja učenika, 

6. Josip Lovrić, učitelj tehničke kulture, predstavnik utemeljitelja, 

7. Toma Šundov, predstavnik učenika. 

 

 

 


