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X. gimnazija „ Ivan Supek “ 

Klaićeva 7, Zagreb 

Školski odbor 

 

KLASA: 003-06/19-01/06 

URBROJ: 251-102-02-19-2 

 

Zagreb, 30. listopada 2019. 

 

IZVOD  

 iz zapisnika sa 27. sjednice Školskog odbora   

održane dana 24. listopada 2019. godine s početkom u 16.30 sati 

 

Sjednici Školskog odbora prisustvovalo je 6 članova Školskog odbora što je dovoljno za 

pravovaljano odlučivanje.  

Sjednici je prisustvovala i ravnateljica Škole. 

Zapisničar: D.G. 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora i predložila sljedeći Dnevni red koji je 

jednoglasno usvojen. 

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika s 26. sjednice Školskog odbora 

2. Izbor kandidata temeljem natječaja 

3. Razno 

 

AD 1. 
Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 26. sjednice Školskog odbora. 
 
AD 2. 
Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa kandidatima koji 
su u postupku pismenog i/ili usmenog testiranja ostvarili najbolje rezultate: 
1. Tea AMIŽIĆ, za radno mjesto nastavnice matematike, određeno, nepuno radno vrijeme 
(30 radnih sati) do 31. kolovoza 2020. godine 
2. Ivan BARTOLEC, za radno mjesto nastavnika matematike i fizike, neodređeno, puno radno 
vrijeme 
3. Ivan BELIĆ, za radno mjesto nastavnika povijesti, određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme 
(26 radnih sati) do 31. kolovoza 2020. 
4. Olja BRAJČIĆ, za radno mjesto nastavnice geografije, određeno, nepuno radno vrijeme (33 
radna sata) do 31. kolovoza 2020. 
5. Marija CESTARIĆ, za radno mjesto nastavnice glazbene umjetnosti, neodređeno, nepuno 
radno vrijeme (37 radnih sati) 
6. Srećko DJAKOVIĆ, za radno mjesto nastavnika etike, neodređeno, nepuno radno vrijeme 
(37 radnih sata) 
7. Marta HARAMINČIĆ, za radno mjesto nastavnice likovne umjetnosti, određeno vrijeme, 
nepuno radno vrijeme (33 radna sata) do povratka radnice s porodnog dopusta 
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8. Rajka KOSANOVIĆ, za radno mjesto nastavnice biologije, neodređeno, puno radno vrijeme 
9. Marina LUKANOVIĆ, za radno mjesto nastavnice matematike i informatike, neodređeno, 
puno radno vrijeme 
10. Karla MENEGONI, za radno mjesto nastavnice matematike i fizike, određeno vrijeme, 
puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. 
11. Mia MLINAR, za radno mjesto nastavnice hrvatskoga jezika, određeno vrijeme, puno 
radno vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta 
12. Doris MUŠTOVIĆ, za radno mjesto nastavnice matematike, određeno vrijeme, puno 
radno vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta 
13. Ivan VIDOVIĆ, za radno mjesto nastavnika matematike, određeno vrijeme, puno radno 
vrijeme, do povratka radnice s porodnog dopusta 
14. Ivana PERAN, za radno mjesto nastavnice matematike i informatike, određeno vrijeme, 
puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. 
15. Zrinka ŽIVKOVIĆ, za radno mjesto nastavnice hrvatskoga jezika, određeno vrijeme, 
nepuno radno vrijeme (12 radnih sati) do 31. kolovoza 2020. 
16. Ivan SPUDIĆ, za radno mjesto stručni suradnik-knjižničar, određeno vrijeme, puno radno 
vrijeme do povratka radnice s porodnog dopusta 
17. Katarina KOVAČEVIĆ, za radno mjesto administrativni referent, određeno vrijeme, puno 
radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja 
 
AD 3. 
S.K.N. je obavijestila članove Školskog odbora da je izmijenjen kalendar i vremenik provedbe 

ispita državne mature u šk. god.2019./2020.. 

Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora o dolasku državnog inspektora zaštite na 

radu u srijedu (23. 10. 2019.g.). 

Sjednica je završila u 17.25 sati. 

 

           Zapisničar                                                                        Predsjednica Školskog odbora 

            v.r. D.G.                                                                                     v.r. LJ. E. V.                        

                                                                                                                        

 

 


