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5. sjednica Školskog odbora 

 

Školski odbor POMORSKE ŠKOLE, Split, je na 5. sjednici, održanoj 3. studenoga 2021. 

(srijeda), s početkom u 10.30 sati, donio slijedeće odluke: 

1. Jednoglasno usvojen Zapisnik s prošle 4. sjednice Školskog odbora održane dana 30.09.2021.  

2. Donesena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa i popunu radnih 

mjesta na temelju natječaja (od 30.09.2021.), s predloženim kandidatima, za slijedeća radna mjesta: 

za  radno mjesto: 

1. Nastavnik/ica hrvatskoga jezika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim 

vremenom za ukupno 6 sati tjedno (6/40), daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s 

predloženom kandidatkinjom JELENOM  BOBAN,  profesor hrvatskoga jezika i književnosti i 

profesor talijanskog jezika i književnosti. Suglasnost se daje i za obavljanje poslova razrednika za 2 

sata u okviru tjedne norme neposrednog odgojno-obrazovnog rada (sukladno čl. 4.st. 1, postavka a) 

Pravilnika o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN, br. 94/2010.), sa sveukupnim 

zaduženjem za 10 sati rada tjedno (hrvatski jezik za 3 sata nastave tjedno i  razrednik za 2 sata tjedno). 

za  radno mjesto: 

2. Nastavnik/ica Praktične nastave (za strojarsku skupinu predmeta) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno 

vrijeme s nepunim radnim vremenom za ukupno 26 sati tjedno (26/40), daje se prethodna suglasnost 

za zasnivanje radnog odnosa s predloženim kandidatom FRANKOM BARIĆEM, diplomiranim 

inženjerom pomorskog prometa, smjer brodostrojarstvo, sa stečenim pedagoškim, koji ispunjava 

uvjete natječaja (ima propisanu razinu i vrstu obrazovanja i stečene pedagoške kompetencije, uz 

priloženu svjedodžbu o Osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara, te svjedodžbu o 

osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 KW ili jačim).  

za  radno mjesto: 

Nastavnik/ica matematike - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za ukupno 40 sati  tjedno, 

zamjena do povratka na rad privremeno odsutne zaposlenice na rad, a najdulje do 15.07.2022., 

suglasnost se daje za zasnivanje radnog odnosa s predloženom kandidatkinjom VEDRANOM 

NAZLIĆ,  diplomirani inženjer strojarstva, sa stečenim pedagoškim kompetencijama, koja ne 

ispunjava uvjete natječaja (ima propisanu razinu, ali nema propisanu vrstu obrazovanja), sve do 

zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, u skladu s odredbom 

članka 107. stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 

broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 

64/20.). 

za  radno mjesto: 

Spremač/ica - 1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme za ukupno 20 sati tjedno (20/40) 

zamjena do povratka zamjenjivane radnice na rad u punom radnom vremenu, a najdulje do  

15.07.2022., daje se prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženom kandidatkinjom  

DIJANOM KERUM,  koja ispunjava uvjete natječaja. 

 

             Predsjednica Školskog odbora: 

        Marina Čerina, prof. 

 

 

 

      

 

  

 


