PRIOPĆENJE
s 3. sjednice Školskoga odbora OŠ Brajda, održane 5. travnja 2017. g. u 9.30 sati

Sjednica je započela s radom u 9.30 sati.
Sastanku su nazočili članovi Školskoga odbora i ravnateljica škole.
Ravnateljica škole je otvorila je konstituirajuću sjednicu Školskoga odbora, pozdravila
nazočne te naglasila da je prethodnom sazivu mandat istekao 4. travnja 2017.g., da Grad Rijeka
još nije dostavio imena predstavnika osnivača te budući da je izabrana većina kandidata za
sastav Školskoga odbora, sazvana je konstituirajuća sjednica i bez predstavnika osnivača.
Predložila je potom sljedeći dnevni red:
1. Konstituiranje Školskoga odbora
a) izvješće predsjedavatelja sjednice o izboru članova Školskoga odbora
b) verifikacija mandata izabranih i imenovanih članova Školskoga odbora
c) izbor predsjednika i zamjenika Školskoga odbora
2. Donošenje Izmjena i dopuna Statuta škole nakon prethodna suglasnosti Grada Rijeke
3. Suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa na određeno vrijeme do 60 dana bez objave
natječaja za radno mjesto učiteljice razredne nastave
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1)

Konstituiran je Školski odbor osnovne škole Brajda na način da je:

a. podneseno izvješće o izborima za članove Školskoga odbora
- Vijeće roditelja je 28. studenoga 2016.g. izabralo je g. Maju Kuvač
- Učiteljsko vijeće je 24, veljače 2017.g. izabralo Igor Glavića i Nikicu Sabljaka
- Radničko vijeće je 24. veljače 2017.g. izabralo Jasminku Mataja
b. prihvaćeno je izvješće o izborima za članove Školskoga odbora čime je verificiran
mandat izabranim članovima u trajanju od četiri godine u sastavu





IGOR GLAVIĆ
NIKICA SABLJAK
JASMINKA MATAJA
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.
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.

predstavnik Učiteljskoga vijeća
predstavnik Učiteljskoga vijeća
predstavnica Radničkoga vijeća
predstavnica Vijeća roditelja

c. Za predsjednika školskoga odbora izabran je IGOR GLAVIĆ, a za zamjenicu predsjednika
MAJA KUVAČ.

Ad.2) Donesene su II. Izmjena i dopuna Statuta Osnovna škole Brajda
Ad.3) Dana je suglasnost za zasnivanje radnoga odnosa s Nadiom Jelušić do zasnivanja radnoga
odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana u zamjenu za
učiteljicu Mirjanu Grabovac
Ad. 4) Pod točkom razno nije bilo odluka
Sjednica je završila s radom u 10.45 sati.
KLASA: 003-06/17-01/3
URBROJ: 2170-55-07-17-1
Zapisnik vodila:
Jasminka Mataja, dipl.oec.

Predsjednik Školskoga odbora:
Igor Glavić, prof.

