
OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK  

         ZEMUNIK DONJI 

 

KLASA: 003-06/21-01/5 

UR. BROJ: 2198-1-46-21-1         

Zemunik Donji, 26. veljače 2021. godine                                                                                          

ZAKLJUČCI 

SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA ODRŽANE DANA 26. VELJAČE 2021. GODINE ELEKTRONSKIM 

PUTEM U PERIODU OD 08:00 DO 14:00 SATI  

Radi poštivanja strogih epidemioloških mjera koje su na snazi u Republici Hrvatskoj radi pandemije 

uzrokovane COVID-19 virusom, radi zaštite zdravlja i sigurnosti naših djelatnika, a u svezi sa člankom 

47. Statuta OŠ Zemunik, sjednica Školskog odbora je održana elektronskim putem. 

Utvrđeno je da su svi članovi ŠO zaprimili poziv na e-sjednicu u predviđenom roku.  

Na predloženi dnevni red elektronskim putem očitovala su se 4 (četiri) člana ŠO i to I.S., N.O.V., T.P. i 

M.Š.. 

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora od 8. siječnja 2021. 

godine; 

 

2. Usvajanje Izvješća o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu; traži se suglasnost 

3.  Suglasnost za novo zapošljavanje učitelja/ice prirode i biologije za 11 sati ukupnog tjednog            

radnog vremena na određeno radno vrijeme, traži se  

 

Ad. 1.) Na zapisnik sa konstituirajuće sjednice ŠO održane 8. siječnja 2021. godine nije bilo primjedbi 

te je isti prihvaćen.  

 

Ad. 2.) Uz Poziv za e-sjednicu ŠO svim članovima dostavljeno je Izvješće o izvršenju financijskog plana 

za 2020. godinu te popratna dokumentacija za obrazloženje. Nakon što su svi članovi zaprimili i pročitali 

sve priloge iz poziva, utvrđuje se kako na iste nije bilo primjedbi te je izdana tražena suglasnost na sve 

dostavljene dokumente. Ukupno 4 (četiri) člana ŠO dala su suglasnost elektronskim putem.  

 

Ad. 3.) Svi članovi ŠO su obaviješteni da je D.T., učiteljica prirode i biologije upućena na zapošljavanje 

od strane Zajedničkog povjerenstva za viškove i manjkove zaposlenika, UO za povjerene poslove 

državne uprave u Zadarskoj županiji, budući se nalazi u njihovoj Evidenciji zaposlenika koji imaju 

zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno vrijeme u OŠ Obrovac. Temeljem toga ispunjava uvjete 

o prednosti pri zapošljavanju na određeno vrijeme od 11 sati ukupnog tjednog radnog vremena u OŠ 

Zemunik do povratka učiteljice A.B. sa bolovanja. Na naprijed iznijeto nije bilo primjedbi. Ukupno 4 

(četiri) člana ŠO dala su suglasnost elektronskim putem.  

 

E- sjednica je završila sa radom u 14:00 sati.  

 

S poštovanjem,  

                                                                                                                  Predsjednik Šk. odbora:  

Tina Perić, dipl.uč.  


