
36. sjednica Školskog odbora 
 
 
36. sjednica Školskog odbora Zdravstvene škole, Split, održana dana 27. veljače 2017. 
godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama zgrade Šoltanska 15.  
 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni od strane nazočnih članova Školskog odbora. 
Od ukupnog broja od 7 članova Školskog odbora, na sjednici je bilo nazočno 4 člana. 

 
 

Ad 1.)  Na zapisnik s prošle 35. sjednice Školskog odbora održane 16. siječnja 2017. godine 
nije bilo primjedbi ni dopuna, te je isti jednoglasno usvojen.  
 
Ad 2.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po 
završenom natječajnom postupku.
ODLUKA kojom se daje prethodna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog 
odnosa na temelju natječaja, objavljenog 15. veljače 2017.godine sa: 
1. Ante Buljubašić, puno radno vrijeme do 30.06.2017.godine
2. Zec Andrea, puno radno vrijeme do 30.06.2017.godine
3. Juratić Karmen, nepuno radno vrijeme  za 18 sati nastave tjedno do 30.06.2017.godine
4. Tomislav Buljubašić-puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
5. Ema Kuzmanić Balić-19 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
6. Vuković Zrinka-13 sati nastave tjedno, na neodređeno vrijeme

Ad 3.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa bez 
natječaja.
ODLUKA kojom se daje prethodna suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa radi 
dopune sati do punog radnog vremena s nastavnicama koje u ovoj ili drugoj školskoj ustanovi 
imaju zasnovan radni odnos ugovorom o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme i to za: 
1. Šilić Jelena, strukovna učiteljica u zanimanju dentalni tehničar, u stalnom radnom odnosu, 
nadopuna do punog radnog vremena na neodređeno vrijeme, 
2. Ivana Bešlić, nastavnica fizike, nadopuna satnice do punog radnog vremena do 31.08.2017 
godine.
3. Ana Majić, nastavnica psihologije i voditeljica nastave –do 31.08.2017godine.
4. Zrinka Vuković, dipl.sanit.ing. - nadopuna satnice zbog zamjene Ines Mišetić Lašić-do 
povratka s bolovanja iste

 Ad 4.) Odlučivanje o imenovanju Upisnog povjerenstva za upise u 1.razred šk. god. 
2107./2018.
ODLUKA kojom se imenuje Upisno povjerenstvo za upise u 1.razred šk. god. 2107./2018.  
sastavu:  - Mirjana Kurtović, ravnateljica, predsjednica povjerenstva, - Sanja Perić, 
koordinatorica, - Ines Roso Perić, zamjenica, - Maja Parat, član.

Ad 5.) Usvajanje izviješća Povjerenstva za otpis fonda školske knjižnice.
ODLUKA kojom se otpisuje 25 dotrajalih knjiga ukupne vrijednosti 596,oo kuna.



KLASA: 003-06/17-01/04
URBROJ: 2181-80/01-17-01

Predsjednica Školskog odbora: 
Sanja Perić, prof.


