
Zapisnik 26. sjednica Školskog odbora 

 Školski odbor I gimnazije Split , je na 26. (elektronskoj) sjednici, održanoj  15. prosinca 2020.g., donio 

slijedeće odluke :  

1.Jednoglasno usvojen Zapisnik s prethodne 25. sjednice Školskog odbora od dana 7. listopada 2019. 

godine. 

2. Jednoglasno  je donesena  Odluka, br. 1. 

– o usvajanju  Izmjena i dopuna Statuta I. gimnazije  Split, osnovom Odluke o davanju prethodne 

suglasnosti na Statute i Izmjene i dopune Statuta srednjih škola kojima je osnivač Splitsko-

dalmatinska županija, donesene od strane Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. 

3.Osnovom prijedloga ravnateljice jednoglasno je donesena  Odluka, br. 2. 

 – kojom se daje prethodna suglasnost školskog  odbora za zasnivanje radnog odnosa  temeljem 

natječaja objavljenog 5. 11. 2020.god. za radna mjesta: 

1.NASTAVNIK/CA  FIZIKE  za 4 sata nastave tjedno , na određeno nepuno radno vrijeme ( za 7 sati 

tjedno), do povratka na rad zaposlenice, a najdulje do 31. 08. 2021. godine, s predloženom 

kandidatkinjom  I. V., VSS, prof. matematike i fizike   

2. NASTAVNIK/CA  HRVATSKOG JEZIKA za 12 sata nastave tjedno ,  na određeno nepuno radno vrijeme 

( za 24  sata tjedno),  najdulje do 30. 06. 2021. godine., s predloženom kandidatkinjom  I. Ć. , prof. 

hrvatskoga jezika. 

3.NASTAVNIK/CA MATEMATIKE  – za 3 sata nastave tjedno , na određeno nepuno radno vrijeme ( za 6  

sati tjedno),do povratka na rad zaposlenice ,  najdulje do 31. 08. 2021. godine., s predloženom 

kandidatkinjom  I. V., prof. matematike i fizike 

4. NASTAVNIK/CA POVIJESTI  – za 10 sati nastave tjedno ,  na neodređeno nepuno radno vrijeme ( za 

18 sati tjedno),  s predloženim kandidatom  P. R., prof. povijesti i likovne umjetnosti 

5.NASTAVNIK/CA  LATINSKOG JEZIKA    za 17 sati nastave tjedno , na neodređeno nepuno radno vrijeme 

( za 32 sata tjedno),  s predloženim kandidatom  I. B., prof. latinskog jezika . 

Osnovom prijedloga ravnateljice jednoglasno je donesena  Odluka, br. 3. 

 – kojom se daje prethodna suglasnost školskog  odbora za zasnivanje radnog odnosa  temeljem 

natječaja objavljenog 11. 11. 2020.god. za radno mjesto: SPREMAČ/ICA  na puno određeno 

radno  vrijeme , do 6 mjeseci od sklapanja ugovora o radu, s predloženom kandidatkinjom I. 

Š., SSS. 

4.Nije bilo prijedloga za raspravu 

 

      Predsjednik Školskog odbora: 

      Jerko Župa, prof. 

 

 

 


