
 

 

KLASA: 007-04/22-01-03 

URBROJ: 2158-46-01-22-1 

Osijek, 14. travnja 2022. 

Članovima Školskog odbora 

                             - svima – 

 

P O Z  I V 

 

Pozivam Vas na 20. sjednicu Školskog odbora koja će se održati dana 

 

20. travnja 2022. godine u 12,00 sati 

 

u uredu ravnateljice Škole, sa  sljedećim predloženim 

 

 

D n e v n i m   r e d o m: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

23. ožujka 2022. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca stručnih predmeta za područje 

rada likovna umjetnost na određeno vrijeme do povratka radnika na rad (roditeljski 

dopust), u punom radnom vremenu 

3. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

18. ožujka 2022. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca stručnih predmeta za područje 

rada likovna umjetnost na određeno vrijeme do povratka radnika na rad u punom 

radnom vremenu (korištenje prava na rad s polovicom radnog vremena) u nepunom 

radnom vremenu – 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

4. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

23. ožujka 2022. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca kemije na neodređeno nepuno 

radno vrijeme – 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena 

5. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

28. ožujka 2022. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca stručnih predmeta – Magistar 

edukacije likovne kulture na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 36 sati 

ukupnog tjednog radnog vremena 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

28. ožujka 2022. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca stručnih predmeta – Akademski 

slikar na određeno radno vrijeme do povratka radnika na rad (roditeljski dopust) u 

punom radnom vremenu 

7. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po natječaju objavljenom dana                   

11. ožujka 2022. godine, za radno mjesto: Nastavnik/ca povijesti na određeno vrijeme, 

do povratka radnice na rad (obnašanje dužnosti ravnatelja Škola) u punom radnom 

vremenu 

8. Razno. 

   

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

                                                                                                 Goran Dijanović   


