
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

                 OŠ “SVETI  MATEJ”  VIŠKOVO, Vozišće  13,  51 216  VIŠKOVO 
 

Odluke sa 6. sjednice Školskog odbora održane 27.05.2021. godine   

 
 

 Dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa prošle sjednice Školskog odbora 

2. Davanje suglasnosti za zapošljavanje nakon provedenog natječaja 

1 učitelja/ice informatike na neodređeno puno radno vrijeme  

3. Davanje suglasnosti za zapošljavanje nakon provedenog natječaja 

1 učitelja/ice glazbene kulture na neodređeno nepuno radno 

vrijeme od 8 sati tjedno          

4. Davanje suglasnosti za zapošljavanje nakon provedenog natječaja 

1 učitelja/ice razredne nastave na određeno nepuno radno vrijeme 

od 20 sati tjedno          

5. Davanje suglasnosti za zapošljavanje nakon provedenog natječaja 

1 stručnog suradnika socijalnog pedagoga/inje na određeno puno 

radno vrijeme          

6. Davanje suglasnosti za spajanje radnog dana 04.06.2021. godine 

sa neradnim danom blagdana Tijelova 03.06.2021. godine          

7. Prijedlog II. izmjena Statuta Osnovne škole “Sveti Matej” Viškovo 

         

   
 

Ad 1. Odluka 

Zapisnik sa prošle sjednice članovi su dobili zajedno sa pozivom pa pošto na njega nije bilo 

primjedbi on je jednoglasno usvojen. 
 

Ad 2. Odluka 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice informatike na neodređeno puno 

radno vrijeme izabran je E.Š., magistar edukacije informatike i povijesti.  
 

Ad 3. Odluka 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice glazbene kulture na neodređeno 

nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno izabrana je B.P., diplomirana učiteljica sa pojačanim 

programom iz nastavnog predmeta Glazbena kultura.  
 

Ad 4. Odluka 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave na određeno 

nepuno radno vrijeme izabrana je E.Z., magistra primarnog obrazovanja.  

Ad 5. Odluka 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto stručnog suradnika socijalnog pedagoga/inje  na 

određeno puno radno vrijeme izabrana je I.S., magistra socijalne pedagogije.  

Ad 6. Odluka 

Članovi Školskog odbora suglasni su sa prijedlogom ravnatelja da se radni dan 04.06.2021. 

godine spoji sa neradnim danom blagdana Tijelova 03.06.2021. godine.   



Ad 7. Odluka 

Usvojen je prijedlog II. izmjena Statuta Osnovne škole „Sveti Matej“ Viškovo koje će se poslati 

osnivaču Primorsko-goranskoj županiji na prethodnu suglasnost.   

 


