
ZAPISNIK –  

E mail  SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA  

održana 10. prosinca 2020. u 12,00sati 

Prisutni: 

1. Jasna Ivasić 

2. Agata Torbica 

3. Anka Savić 

4. Jure Murgić 

5. Anđelko Skočilović 

6. Slavko Antolić 

7. Mate Ćurić 

 

Predsjednica školskog odbora saziva hitnu email sjednicu sa sljedećim točkama dnevnog reda 

a to je: 

 

Dnevni red: 

1. donošenje odluke o odobravanju zapošljavanja, nakon provedenog natječaja, na radno 

mjesto stručni suradnik-pedagog puno radno vrijeme u sklopu mjere za dodjelu 

državne potpore za zapošljavnje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo, 

trajanje 12 mjeseci 

2. Donošenje Odluke o promjeni Godišnjeg plana i programa rada Škole radi promjene 

kalendara rada Škole koje je donijelo MZO  

 

 

1. Predsjednica Školskog odbora upoznaje članove Školskog odbora s provedenim 

natječajem za popunjavanje radnog navedenog mjesta. Plaća sufinancirane osobe 

podmirivat će se iz sredstava gore navedene mjere, za koju je pritiglo odobrenje 

HZZZa. Mole se članovi Školskog odobora da odgovore na pitanje koje glasi: 

„jeste li za donošenje odluke o zapošljavanju Ž.D.. na navedeno radno mjesto na 

određeno vrijeme“ 

Svi članovi Školskog odbora pozitivno su se izjasnili o prijedlogu (emailovi u privitku 

zapisnika) 

  

Odluka:  jednoglasno se donosi  Odluka o zapošljavanju Ž.D. na radno mjesto 

stručni suradnik pedagog, puno radno vrijeme u sklopu mjere za dodjelu državne 

potpore za zapošljavnje za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništvo, trajanje 12 

mjeseci 

 

2. Ravnateljica se obraća Školskom odboru: 

Poštovani članovi Školskog odbora, 

obavještavam Vas  da od 14. prosinca 2020. sve srednje škole  u Gradu Zagrebu prelaze na 

nastavu na daljinu po Modelu C. Nastava će se odvijati u realnom vremenu prema postojećem 

rasporedu sati. 

Došlo je i do promjene u kalendaru rada Škole temeljenom na Odluci o početku i završetku 

nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za 

školsku godinu 2020./21. Zimski odmor učenika planiran do 8.siječnja 2021. produžuje se do 

15. siječnja 2021. Drugi dio zimskog odmora planiran od 23. veljače 2021. do 26. veljače 

2021. se ukida. 

Do sada, svi smo uložili puno truda i energije u čuvanje sebe i drugih oko sebe. Došli smo 

skoro do kraja prvog polugodišta na razini škole  s  manjim brojem oboljelih.   

Približava se blagdansko vrijeme, vrijeme koje dijelimo sa svojim najbližim. Volimo se 

najviše dok smo na razmaku i na daljinu, kako bi  #ostalizdravi i #ostaliodgovorni. 



Želim Vama i Vašim obiteljima miran i sretan Božić te zdravu i „ staronormalnu“ 2021. 

godinu! 

     S poštovanjem Asja Jelaković   

Mole se članovi Školskog odbora da odgovore  na pitanje koje glasi:“Tko je za promjenu 

Godišnjeg plana  i programa rada Škole za medicinske sestre Mlinarska, u skladu s 

promjenom Kalendara rada škole koja je donesena od strane MZO?“                                                                                                    

Svi članovi Školskog odbora pozitivno su se izjasnili o prijedlogu (emailovi u privitku 

zapisnika) 

Odluka: donosi se odluka o promjeni Godišnjeg plana i programa rada Škole za 

medicinske sestre Mlinarska, u skaldu s promjenom kalendara rada Škole donesene od 

strane MZO. 

  

 

 

Dovršeno  

Zapisnik  Andrea Novak 

Zapisnik istaknut na oglasnu ploču škole 

        Predsjednica školskog odbora 

        Jasna Ivasić, bacc.med.techn.

        ___________________________ 

Klasa: 602-03-20- 23/23 

Ur.broj:251-303-02-20-38-1 

10. prosinac 2020. 

 

 

 

 


