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3. sjednica Školskog odbora 

 

Školski odbor POMORSKE ŠKOLE, Split, je na 3. sjednici, održanoj 2. rujna 2021. (četvrtak), s 

početkom u 13.00 sati, donio slijedeće odluke: 

1. Jednoglasno usvojen Zapisnik s prošle 2. sjednice Školskog odbora održane dana 04.06.2021.  

2. Donesena je Odluka, br. 1. o suglasnosti provođenja redovnog godišnjeg otpisa knjižnične građe  

    (za 2020. godinu) 

3. Donesena je Odluka, br. 2. o usvajanju polugodišnjeg obračuna Škole za period od 01.01.2021. do  

    30.06.2021. godine kako je predložen od strane ravnatelja (izrađen od strane voditeljice  

    računovodstva). 

4. Donesena je Odluka, br. 3. o davanju prethodne suglasnosti za dopunu (nastavnih) sati do punog  

    radnog vremena (od početka školske / nastavne godine 2021./2022.), bez natječaja,  nastavnicima  

    koji u ovoj Školi već imaju zasnovan radni odnos na  neodređeno nepuno radno vrijeme, i to za: 

    4.1. G. V. – povećanje za ukupno 26 sati tjedno do punog radnog vremena (do 40 sati) koja  

        već ima zasnovan radni odnos ugovorom o radu ne neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno  

        26 sati tjedno za obavljanje poslova nastavnice hrvatskoga jezika 

    4.2. I.B. – povećanje za 1 sat nastave tjedno (iz nastavnog predmeta Pomorsko javno pravo-izborni  

        predmet) odnosno za 1,39 sati tjedno do punog radnog vremena (do 40 sati) koja već ima 

        zasnovan radni odnos ugovorom o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 38,61 

        sati tj. (za obavljanje poslova nastavnice politike i gospodarstva, Pomorskog prava, Pomorskog javnog  

         prava-izborni predmet) 

     4.3. J.S.Š. – povećanje za 1 sat dopunske nastave tjedno iz Engleskog jezika do punog radnog  

         vremena (do 40 sati) koja već ima zasnovan radni odnos ugovorom o radu na neodređeno nepuno 

         radno vrijeme za ukupno 22,86 sati tjedno (za obavljanje poslova nastavnice engleskog jezika) i  

         ugovorom o radu na određeno nepuno radno vrijeme za ukupno 15,24 sati tjedno (za obavljanje  

          poslova ispitnoga koordinatora) 

     4.4. B.K. – povećanje za 4 sata nastave tjedno (iz predmeta Upravljanje financijama i financijsko 

           okruženje-fakultativna nastava) ukupno 7,27 sati tjedno (povećanje do 20 sati tjedno) koji već ima  

          zasnovan radni odnos ugovorom o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme za obavljanje  

          poslova nastavnika ekonomske skupine predmeta za ukupno 12,73 sati tjedno. 

     4.5.  I.I. – povećanje za ukupno 7 sati tjednog radnog vremena (do punog radnog vremena od 40  

         sati tjedno), za obavljanje poslova nastavnika strojarske skupine predmeta, koji već ima 

         zasnovan radni odnos u Školi ugovorom o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 

         33 sata tjedno. 

     4.6.  M.D.M. – povećanje za ukupno 1,82 sati tjedno (sa 36,36 na 38,18 sati tjedno), koja već ima  

          zasnovan radni odnos u Školi ugovorom o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme za  

          obavljanje poslova nastavnice RI/NA skupine predmeta za ukupno 36,36 sati tjedno. Do 

          promjene i povećanja ukupnog tjednog rada (sa 36,36, na 38,18 sati) došlo je uslijed unutarnje 

          preraspodjele nastavnih sati na aktivu RI/NA skupine predmeta. 

    5.  Zaprimljeno Izvješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 

          mjera poduzetim u cilju zaštite prava učenika za II. polugodište školske godine 2020./2021. 

    6.  Donesen Zaključak, br. 1. o usvajanju Izvješća ravnatelja o rezultatima odgojno-obrazovanog 

          rada te radu i poslovanju Škole za proteklu školsku godinu 2020./2021. 

 

 

             Predsjednica Školskog odbora: 

        Marina Čerina, prof. 

 

 

 

      

 

 


