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GRAD ZAGREB 

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA  

ALEJA BLAŽA JURIŠIĆA 13 

ZAGREB 

KLASA:003-06/17-01/07 

URBROJ:251-138/09-17-1 

U Zagrebu, 5. travnja 2017.g. 

 

ĈLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA 

- SVIMA- 

Predmet: Poziv za 2. sjednicu Školskog odbora 

 

Poštovani, 

 

sazivam 2. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, Aleja Blaža Jurišića 13, 

Zagreb, koja će se održati dana, 6. travnja 2017. godine, srijeda, elektronskim putem u 

trajanju od 7,30 do 11,00 sati. 

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće - 1. sjednice Školskog odbora; 

2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica razredne nastave, zamjena za 

bolovanje,  za učiteljicu D. I. P.do 60 dana. 

3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa – učitelj/ica matematike, zamjena za 

bolovanje,  za učiteljicu K. P., do 60 dana. 

 

U privitku dostavljam:  

 

1. Zapisnik sa konstituirajuće - 1. sjednice Školskog odbora; 

2. Pod točkom 2. dnevnog reda ravnateljica Alemka Pliestić, predlaže zasnivanje radnog 

odnosa –  za  radno mjesto, učiteljice razredne nastave umjesto D.I.P., koja koristi pravo 

na bolovanje, te je radi toga što obavljanje posla navedenog radnog mjesta nije trpilo 

odgodu, temeljem ovlaštenja ravnateljice gđe. Alemke Pliestić zaposlena na vrijeme do 

15 dana učiteljica M. O. 

Ravnateljica predlaže nastaviti zamjenu s istom učiteljicom, do povratka sa bolovanja D. 

I. P., odnosno ne dulje od 60 dana. 

3. Pod točkom 3. dnevnog reda ravnateljica Alemka Pliestić, predlaže zasnivanje radnog 

odnosa –  za učiteljicu matematike, umjesto učiteljice K. P. koja koristi pravo na 

bolovanje, te je radi toga što obavljanje posla navedenog radnog mjesta nije trpilo 

odgodu, temeljem ovlaštenja ravnateljice gđe. Alemke Pliestić zaposlena na vrijeme do 

15 dana gđa. A. T., sveučilišna prvostupnica edukacije matematike, koja je ujedno pred 

završetkom diplomskog rada na diplomskom sveučilišnom studiju. 

Ravnateljica predlaže nastaviti zamjenu s istom učiteljicom, do povratka sa bolovanja K. 

P., odnosno ne dulje od 60 dana. 

 

 

S poštovanjem, 

Predsjednica Školskog odbora 

Nikolina Šturlić 

 

 


