
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA 

M  A  K  A  R  S  K  A 

ŠKOLSKI ODBOR 

Klasa: 003-06/21-01/02 

Urbroj: 2147-20-01-21-4 

Makarska,  3. rujna 2021. god. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

PRVE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

Vrijneme održavanja: 3. rujna. 2021. g. u 10,00 sati 

Mjesto: kabinet informatike 

Prisutni članovi ŠO: Mario Puharić, Marin Bašić, Darko Lendić i Željko Matić.  

Ostali prisutni: Momir Sumić, ravnatelj i Tomo Doko, tajnik.  

 

Sastanak je otvorio predsjednik Mari Puharić. 

Predložen je usvajanje dnevnog reda koji je dostavljen s pozivom što je i prihvaćeno. 

Dnevni red: 

1. Suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

4. Razno 

 

Ad1)  Ravnatelj škole je obrazložio svoje prijedloge za zasnivanje radnog odnosa te pojedinačno zatražio 

suglasnost Školskog odbora. 

Kako nije bolo prijava za rsaspravu i pitanja prešlo se odmah na izjašnajvanje o zahtjevu ravnatelja. 

Školski odbor je dao suglasnost ravnatelju na zasnivanje radnih odnosa sa slijedećim kandidatima: 

 

1. na 60 dana nastvnika matematika, nestručno zastupljena nastava određeno nepuno radno vrijeme 3 

nastavna sata:    - Čedomil Šimić 

 

2. na 60 dana nastavnika povijesti 12 nastavnih sati i etike i kulture 2 nastavna sata određeno nepuno 

radno vrijeme: - Matea Maslać 

 

3. na 60 dana nastavnika matematike zamjena na određeno puno radno vrijeme: - Tina Tarčuki 

 

4. na 60 dana nastavnika hrvatskog jeziak 15 nastavnih sati zamjena na određeno nepuno radno 

vrijeme: - Magdalena Antonini 

 

5. na 60 dana nastavnika engleskog jezika  5 nastavnih sati određeno nepuno radno vrijeme: 

      - Magdalena Antonini 

 

6.  pomoćnici u nastavi za tekuću nastavnu godinu: 

 - Filip Raffanelli - do kraja nastavne godine za završne razrede 

 - Georgina Trifunovic - do kraja nastavne godine za završne razrede 

 - Suzana Mrkušić - do kraja nastavne godine 

 - Ljiljana Šarić - do kraja nastavne godine. 

 

Ad2) kako nije bilo prijedloga za raspravu predsjedatelj je zaključio sastanak. 

 

Sastanka je završen  u 10, 25 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio:      Predsjednik Školskog odbora: 

 

Tomo Doko              Mario Puharić 


