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Gornja Stubica, 03.04.2017. 

 

 Na temelju članka  39. 40.  i  58. Statuta Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica 

ravnateljica  OŠ Matije Gupca Gornja Stubica saziva  konstituirajuću  sjednicu Školskog 

odbora koja će se održati   

 

06.04.2017.  (ČETVRTAK)    u 17:30    sati    

U  OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora, 

2. Verifikacija mandata članova Školskog odbora, 

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora, 

 

4. Razmatranje zahtjeva ravnateljice Sanje Knezić, prof.  za davanje prethodne 

suglasnosti za donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa    na  radnom 

mjestu  tajnice škole,  na određeno vrijeme do povratka A. B. na rad a 

najdulje do 60 dana, puno radno vrijeme, (prijem kandidata/datkinje bez 

natječaja, zbog zamjene A. B. na bolovanju,  početak rada  08.04.2017.),  

 

5. Razmatranje zahtjeva ravnateljice Sanje Knezić, prof.  za davanje prethodne 

suglasnosti  za donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa  na  radnom 

mjestu spremačice,  na određeno vrijeme do povratka Đ. B. na rad a  najdulje 

do  60 dana, nepuno radno vrijeme od 11 sati tjedno  (prijem 

kandidata/datkinje bez natječaja, zbog zamjene Đ. B. na bolovanju,  početak 

rada  20.04.2017.), 

 

6. Razmatranje zahtjeva ravnateljice Sanje Knezić, prof.  za davanje prethodne 

suglasnosti za donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa    na  radnom 

mjestu učitelja/ice njemačkog jezika  od  18.04.2017.  na određeno vrijeme, 

najdulje do 60 dana, nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno (prijem 

kandidata/datkinje bez natječaja, početak rada  od 18.04.2017.),  

 

7. Razmatranje zahtjeva ravnateljice Sanje Knezić, prof.  za davanje prethodne 

suglasnosti za donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa    na  radnom 

mjestu učitelja/ice razredne nastave u PŠ Dubovec,  na određeno vrijeme do 

povratka M. S. na rad, puno radno vrijeme, (izbor kandidata/datkinje po 

natječaju, početak rada 15.04.2017.), 

 

8. Pitanja, prijedlozi, razno. 

 
                                                                                         

Ravnateljica: 

      Sanja Knezić, prof. 
 

 



 

 

 

 

Dostaviti: 

1.Članovima Školskog odbora,  

2.Ravnateljici škole,  

3.Oglasna ploča i  web OŠ Matije Gupca  Gornja Stubica škole 

 

 


