
                     54.SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA    

Osnovna škola Matije Gupca 

          Gornja Stubica 

49 245  Gornja Stubica, Matije Gupca 2 

tel./fax:  049 289 164  

e-mail::osmggs@os-mgupca-gornjastubica.skole.hr  

Matični broj: 3033104 

OIB: 93929174665 
KLASA: 003-06/16-01/08 

URBROJ: 2113/05-380-8-01-16-1 

Gornja Stubica, 12.09.2016. 

 

 Na temelju članka  43 . i  58. Statuta Osnovne škole Matije Gupca Gornja Stubica 

predsjednica   Školskog odbora  Nataša Mirt   saziva  54. sjednicu Školskog odbora  koja 

će se održati   

15.rujna 2016.  (četvrtak)   u  19,00 sati    

U  OŠ Matije Gupca Gornja Stubica 

u uredu ravnateljice 

DNEVNI RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa  53. sjednice Školskog odbora održane 

29.08.2016.godine,  

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

suglasnosti  na zaključeni ugovor o radu,  na  radnom mjestu učitelja/ice 

hrvatskog jezika,  na određeno vrijeme  najdulje do  60  dana i nepuno radno 

vrijeme 24 sata tjednog radnog vremena,  (prijem kandidata/datkinje bez 

natječaja, nakon odlaska M.V. u mirovinu,  početak rada  od 05.09.2016.),  

 

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

suglasnosti  na zaključeni ugovor o radu,  na  radnom mjestu učitelja/ice 

hrvatskog jezika,  na određeno vrijeme  najdulje do  60  dana i puno radno 

vrijeme,. (prijem kandidata/datkinje bez natječaja, zamjena za radnicu  M.L.na 

roditeljskom dopustu,  početak rada  od 05.09.2016.),  

 

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

suglasnosti  na zaključeni ugovor o radu,  na  radnom mjestu učitelja/ice 

njemačkog jezika,  na određeno vrijeme  najdulje do  60  dana i puno radno 

vrijeme,. (prijem kandidata/datkinje bez natječaja, zamjena za radnicu  P.J..na 

rodiljnom dopustu,  početak rada  od 05.09.2016.),  

 

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

suglasnosti za donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa    na  radnom 

mjestu učitelja/ice njemačkog jezika,  na određeno vrijeme do povratka 

radnice na rad   i puno radno vrijeme, zamjena za  V.Č.M.. (izbor 

kandidata/datkinje po natječaju), 

 

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

suglasnosti  na zaključeni ugovor o radu,  na  radnom mjestu domara,  na 

određeno vrijeme  najdulje do  60  dana i puno radno vrijeme,. (prijem 

kandidata/datkinje bez natječaja, zamjena za radnika Ž.Lj. na bolovanju,  

početak rada  od 01.09.2016.),  

 

7. Pitanja, prijedlozi  i mišljenja, razno.                                                                                                                                               

                                                                                      Predsjednica Školskog odbora: 

            Nataša Mirt 

 

 

Privitak:  

1.Zapisnik sa 53. Sjednice Školskog odbora  



 

 

Dostaviti 

1.Članovima Školskog odbora,  

2.Ravnateljica škole,  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


