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3. sjednica Školskog odbora 

 

Školski odbor POMORSKE ŠKOLE, Split, je na 4. sjednici, održanoj 30. rujna 2021. (četvrtak), 

s početkom u 13.30 sati, donio slijedeće odluke: 

1. Jednoglasno usvojen Zapisnik s prošle 3. sjednice Školskog odbora održane dana 02.09.2021.  

2. Donesena je Odluka, br. 1. kojom se donosi (usvaja) Godišnji plan  i program rada POMORSKE  

    ŠKOLE, Split za školsku godinu 2021./2022., na prijedlog ravnatelja Škole, a prihvaćenog od strane 

     Nastavničkog vijeća. Usvojeni Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2021./2022.,  

     Škola će elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 15. listopada tekuće 

     godine, te isti objaviti na mrežnoj stranici Škole.. 

3. Donesena je Odluka, br. 2. kojom se donosi (usvaja) Školski kurikulum POMORSKE ŠKOLE,  

     Split za školsku godinu 2021./2022., na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja. 

     Usvojeni Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022., Škola će elektroničkim putem 

    dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 15. listopada tekuće godine, te isti objaviti na  

    mrežnoj stranici Škole. 

4. Donesen je Zaključak, br. 1. o usvajanju izvješća o samovrjednovanju za proteklu školsku godinu 

    2020./2021. izrađenog od strane Povjerenstva za kvalitetu. 

5. Donesena je Odluka, br. 3. o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  

    ugovorom o radu, bez natječaja, do punog radnog vremena s zaposlenicom D.P.za obavljanje 

    poslova nastavnice hrvatskoga jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 13 sati rada  

    tjedno od 11.10.2021. godine (koja u drugoj školskoj ustanovi već ima zasnovan radni odnos 

    ugovorom o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme za ukupno 27 sati rada tjedno), upućenom u 

    Pomorsku školu, Split od Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport (KLASA: 

    602-03/21-01/118; URBROJ: 2181/1-08/552-21-2, od 10. rujna 2021.) s priloženom Odlukom o 

    prednosti pri zapošljavanju donesenom od Zajedničke prosudbene komisije za raspoređivanje  

    zaposlenika i zbrinjavanje tehnoloških viškova u srednjoškolskim ustanovama u Splitsko- 

    dalmatinskoj županiji, u školskoj godini 2021./2022. 

 

 

             Predsjednica Školskog odbora: 

        Marina Čerina, prof. 

 

 

 

      

 

  

 


