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OSNOVNA ŠKOLA «CENTAR» 

Podhumskih žrtava 5 

51000   Rijeka 

 

 

 

 

 

Priopćenje 

 

 

sa 46. sjednice Školskog odbora održane dana 15.10.2020. godine   

                                      

                                                        DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora - izvjestitelj Predsjednica            

ŠO 

2. Davanje suglasnosti Ravnateljici za sklapanje ugovora o radu za poslove 

učitelja/učiteljice engleskog jezika - izvjestitelj Ravnateljica 

3. Davanje suglasnosti Ravnateljici za sklapanje ugovora o radu za poslove 

učitelja/učiteljice engleskog jezika u Područnoj školi- izvjestitelj Ravnateljica 

4. Davanje suglasnosti Ravnateljici za sklapanje ugovora o radu za poslove 

Učitelja/Učiteljice hrvatskog jezika - izvjestitelj Ravnateljica 

5. Davanje suglasnosti Ravnateljici za sklapanje ugovora o radu za poslove 

učitelja/učiteljice makedonskog jezika po modelu C - izvjestitelj Ravnateljica 

 

Ad 1) 

Budući nije bilo primjedbi, Školski odbor je u cijelosti prihvatio Zapisnik sa 45. sjednice. 

 

Ad 2) 

Ravnateljica upoznaje prisutne članove ŠO da je zbog potrebe procesa rada nastale uslijed 

sporazumnog prestanka ugovora o radu s učiteljicom engleskog jezika M.J. (odlaska u drugu 

školu),  nakon dobivene suglasnosti  Ureda državne uprave u PGŽ objavljen natječaj za to radno 

mjesto neodređeno puno radno vrijeme .  

Natječaj je objavljen 15.9.2019. godine na web stranici Škole i web stranici HZZ-a. 

Po natječaju je prijavu podnijelo 9 kandidata. Testiranju je pristupilo 7 kandidata. 

Nakon što je provedeno pisano testiranje kandidata Povjerenstvo za vrednovanje je utvrdilo da 

su svi kandidati ostvarili više od 50% bodova testa pa su pozvani na intervju. Nakon intervjua 

Povjerenstvo je sačinilo rang listu kandidata i istu uz Izvješće o radu Povjerenstva dostavilo 

Ravnateljici radi izbora kandidata.   

Ravnateljica predlaže da ŠO da suglasnost za sklapanje ugovora o radu za poslove Učiteljice 

engleskog jezika s D.B.kao najkompetentnijom kandidatkinjom za obavljanje ovih poslova s 

obzirom na ostvareni rezultat testiranja i intervjua , te  uspješnost u dosadašnjem radu  u Školi 

po Ugovoru o radu na određeno vrijeme a najduže 60 dana. 

Članovi ŠO jednoglasno donose  

 

Odluku 
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      Daje se suglasnost Ravnateljici za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova Učiteljice 

engleskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme, sa D.B., magistrom edukacije engleskog 

jezika i književnosti i magistrom pedagogije. 

 

 

Ad 3) 

Ravnateljica upoznaje prisutne članove ŠO da je zbog potrebe procesa rada nastale uslijed 

sporazumnog prestanka ugovora o radu s učiteljem engleskog jezika D.F. (odlaska u drugu školu),  

nakon dobivene suglasnosti  Ureda državne uprave u PGŽ objavljen natječaj za to radno mjesto 

Učitelj/Učiteljica engleskog jezika u Područnoj školi, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 

sati tjedno.  

Natječaj je objavljen 15.9.2019. godine na web stranici Škole i web stranici HZZ-a. 

Po natječaju je prijavu podnijelo 2  kandidata. Testiranju je pristupilo 2 kandidata. 

Nakon što je provedeno pisano testiranje kandidata Povjerenstvo za vrednovanje je utvrdilo da 

su svi kandidati ostvarili više od 50% bodova testa pa su pozvani na intervju. Nakon intervjua 

Povjerenstvo je sačinilo rang listu kandidata i istu uz Izvješće o radu Povjerenstva dostavilo 

Ravnateljici radi izbora kandidata.   

Ravnateljica predlaže da ŠO da suglasnost za sklapanje ugovora o radu za poslove Učiteljice 

engleskog jezika u Područnoj školi sa I.H. kao kompetentnom kandidatkinjom za obavljanje ovih 

poslova s obzirom na ostvareni rezultat testiranja i intervjua. 

Članovi ŠO jednoglasno donose  

Odluku 

 

       Daje se suglasnost Ravnateljici za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova Učiteljice 

engleskog jezika u Područnoj školi na neodređeno nepuno radno vrijeme od 13 sati tjedno, sa 

I.H., profesoricom engleskog jezika i književnosti. 

 

Ad 4) Ravnateljica upoznaje prisutne članove ŠO da je zbog potrebe procesa rada nastale uslijed 

sporazumnog prestanka ugovora o radu s N.L. , učiteljicom makedonskog jezika po modelu C 

(odlaska u drugu školu na punu normu),  nakon dobivene suglasnosti  Ureda državne uprave u 

PGŽ objavljen natječaj za to radno mjesto na neodređeno nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno.   

Natječaj je objavljen 15.9.2019. godine na web stranici Škole i web stranici HZZ-a. 

Po natječaju je prijavu podnijelo  4 kandidata, od kojih 2 kandidata ne ispunjavaju formalne 

uvjete natječaja. Testiranju su pristupile 2 kandidatkinje. 

Nakon što je provedeno pisano testiranje kandidata Povjerenstvo za vrednovanje je utvrdilo da 

su  obje kandidatkinje ostvarile više od 50% bodova testa pa su pozvane na intervju. Nakon 

intervjua Povjerenstvo je sačinilo rang listu kandidata i istu uz Izvješće o radu Povjerenstva 

dostavilo Ravnateljici radi izbora kandidata.   

Ravnateljica predlaže da ŠO da suglasnost za sklapanje ugovora o radu s kandidatkinjom B.S. 

kao kompetentnom kandidatkinjom za obavljanje poslova učiteljice  makedonskog jezika po 

modelu C s obzirom na ostvareni rezultat testiranja i intervjua Makedonska zajednica jako je 

zainteresirana da upravo gospođa S. radi s učenicima osnovne škole na učenju makedonskog 

jezika i kulture. Gospođa Stojanovska je magistra filoloških znanosti u oblasti makedonskog 

jezika, zaposlena na Filozofskom fakultetu u Rijeci kao lektor. 

 

Članovi ŠO jednoglasno donose  

Odluku 

 

       Daje se suglasnost Ravnateljici za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova učiteljice 

makedonskog jezika po modelu C na neodređeno nepuno radno vrijeme od  6 sati tjedno, sa B.S., 

magistrom filoloških znanosti u oblasti makedonskog jezika. 


