
 

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

Predsjedavatelj:  

Ime i prezime Potpis 

Predsjednica Školskog odbora  
Ivana Marin-Garac, prof.  

 

 

Naziv sastanka: 12. e-sjednica Školskog odbora  

 

1. 

Mjesto: 

 
Prirodoslovna i grafička škola 

Rijeka 
 

Početak: 10. 12. 2021.  

Datum: 10. 12. 2021. Završetak: 15. 12. 2021.   

 

 
2. 

 
   Prisutni: 
 

 
Ivana Marin-Garac, predsjednica Školskog odbora 
Ivo Matić 
Tanja Šego Miketa   
Anja Del Vechio 
Đuro Dragosavac  
Petar Petrinić   
Goran Gotlibović  
 

 

 
3. 

 
Odsutni/Nisu 
se očitovali: 

 
nitko 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Dnevni red: 

 
Predloženi Dnevni red:  
1) Usvajanje zapisnika s 11. sjednice  
 
2) Suglasnost za zapošljavanje: Zlatka Ožanića, Ivane Kutni Mihić i 
Zorana Maričića, sukladno čl. 102 st. 12 Zakona o odgoju i obrazovanju 
 
Utvrđeni Dnevni red:  

Istovjetan predloženom Dnevnom redu 
 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 

 

 

 
Predsjednica Školskog odbora dana 10. 12. 2021. poslala je članovima Školskog odbora na 
njihove elektroničke adrese poziv za sjednicu s predloženim Dnevnim redom i objašnjenjem 
točki Dnevnog reda. Članovi su pozvani da se elektroničkim putem očituju do 17. 12. 2021. Svi 
članovi očitovali su se do 15. 12. 2021.      



 

 Zaključak  
Zadužena 
osoba 

Rok 

 / / 

Ad 1.  

 
Članovima je dostavljen zapisnik s 11. sjednice.  

Zaključak  
Zadužena 
osoba 

Rok 

 
Usvaja se zapisnik s 11. sjednice. 
 

/ / 

Ad  2.  

 
Predsjednica Školskog odbora obavijestila je članove o tijeku i rezultatima provedenih natječaja 

za: nastavnika multimedijske skupine predmeta (Medijski projekti) na određeno puno radno 

vrijeme, nastavnika predmeta iz područja fotografije (Fotografska produkcija i Fotografska 

postprodukcija) na određeno nepuno radno vrijeme, nastavnika Praktične nastave (tisak, 

dorada) na neodređeno puno radno vrijeme. Ravnatelj je uputio članovima zahtjev za 

prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa: Zlatkom Ožanićem, na radnom mjestu 

nastavnika strukovno-teorijskih predmeta iz područja multimedije, na određeno puno radno 

vrijeme,  Ivanom Kutni Mihić, na radnom mjestu nastavnika strukovnih predmeta iz područja 

fotografije, na određeno nepuno radno vrijeme od 19 sati nastave s pripadajućom količinom 

ukupnog radnog vremena (36 sati tjedno) i Zoranom Maričićem, na radnom mjestu nastavnika 

praktične nastave, na određeno puno radno vrijeme, sve do zasnivanja radnog odnosa na 

temelju ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 107. st. 12 Zakona o odgoju i 

obrazovanju. Svi članovi dali su prethodnu suglasnost.   

Zaključak  
Zadužena 
osoba 

Rok 

 
Donosi se Odluka o davanju prethodne suglasnosti na 

zapošljavanje:  

- Zlatka Ožanića, na radnom mjestu nastavnika 

strukovno-teorijskih predmeta iz područja multimedije, 

na određeno puno radno vrijeme,   

- Ivane Kutni Mihić, na radnom mjestu nastavnika 

strukovnih predmeta iz područja fotografije, na određeno 

nepuno radno vrijeme od 19 sati nastave s pripadajućom 

količinom ukupnog radnog vremena (36 sati tjedno) 

- Zorana Maričića, na radnom mjestu nastavnika 

praktične nastave, na određeno puno radno vrijeme, 

sve do zasnivanja radnog odnosa na temelju 

ponovljenog natječaja u roku od 5 mjeseci, sukladno čl. 

107. st. 12 Zakona o odgoju i obrazovanju.  

/ / 

 
Zapisnik sastavio: 

 
Ime i prezime 

Potpis 

tajnica Škole Iva Štefanić Hlača, dipl. iur.    

 

KLASA: 003-06/21-01/28 

URBROJ: 2170-56-08-21-04 

OB-004 


