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Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa pete sjednice Školskog dobora 

održane 24. listopada 2013. godine u 17:00 sati 
u školi u Visu 

 
Nazočni: Josipa Poduje, Marija Mladineo, Diana Kukoč, Antonia Uskok, Sani Vidović, Ivana Roki, 
Emilijana Jončić i Ivan Belanić – ravnatelj 
 
Zapisničarka: Anita Lisičić 
 

Ivana Roki – predsjednica Školskog odbora pozdravila je nazočne i utvrdila da su na sjednici 
nazočni svi članovi Školskog odbora. 

Predložen je 
 

D  n  e  v  n  i     r  e  d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Zasnivanje radnog odnosa uz suglasnost školskog odbora 
3. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad 1./ 
Zapisnik sa četvrte sjednice je uz poziv za Školski odbor dostavljen svim članovima te su 

upoznati s istim i jednoglasno je usvojen. 
Ad 2./ 

Ivana Roki je dala riječ ravnatelju koji je nazočne izvijestio o potrebi zasnivanja radnog 
odnosa uz suglasnost školskog odobora.  

Luisa Radišić primljena je u radni odnos na odreñeno, nepuno radno vrijeme na radnom 
mjestu prof. matematike (preuzela je nastavu matematike od Tončice Poduje Vojković koja je preuzela 
funkciju radničkog vijećnika i povjerenika zaposlenika zaštite na radu) a Vedrana Rokov Fras na 
odreñeno, puno radno vrijeme  na radnom jestu prof. engleskog jezika (dosadašnjoj radnici Silvi Borić 
prestao je radni odnos 31. kolovoza 2013. godine zbog odlaska u mirovinu). Obje radnice su primljene 
u radni odnos 02. rujna 2013. godine na odreñeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe odgodu 
ali ne dulje od 15 dana. Nakon isteka 15 dana Školski odobr je dao suglasnost da navedenim 
djelatnicama traje radni odnos na odreñeno vrijeme ali ne dulje od 60 dana od zasnivanja radnog 
odnosa. Navedenih 60 dana istječe 31. listopada 2013. godine a suglasnost od Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i znanosti još nije stigla. Zbog toga je potrebna nova suglasnost Školskog odobora kako bi 
radni odnos s navedenim radnicama trajao na odreñeno vrijeme zbog obavljanja poslova koji ne trpe 
odgodu ali ne dulje od 60 dana počevši od 01. studenog 2013. godine. 

Na upit Antonije Uskok koliko puta se može ponovno tražiti suglasnost od školskog 
odbora, ravnatelj je odgovorio da se natječaj ne može raspisati dok ne stigne suglasnost Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. 

Ivana Roki je dala na usvajanje zahtjev ravnatelja te je Školski odbor jednoglasno dao 
svoju suglasnost. 
Ad 3./ 

Ivana Roki dala je riječ Ivanu Belaniću koji je nazočne izvijestio da budući je u petak praznik 
Svi sveti, u četvrtak 31. listopada 2013. godine pokušati će se u dogovoru s OŠ Vis zamijeniti smjena, 
odnosno da nastava umjeto popodne bude u jutarnjoj smjeni, zajednos OŠ Vis. 
 

Budući više nije bilo pitanja predsjednica je zaključila sjednicu. 
Sjednica je završena u 17:10 sati 

        
        Zapisničarka:                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
 
        Anita Lisičić                                                                                             Ivana Roki 
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