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12. sjednica Školskog odbora 

 

Školski odbor POMORSKE ŠKOLE, Split, je na 12. sjednici, održanoj 31. kolovoza 2022. 

(srijeda), s početkom u 10.00 sati, donio slijedeće odluke: 

1. Jednoglasno usvojen Zapisnik s prošle 11. sjednice Školskog odbora održane dana 30.6.2022.  
2. Donesena je Odluka, br. 1. o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2022. (za  

    razdoblje od 1. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine) 

3. Donesena je Odluka, br. 2. o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  
     ugovorom o radu i bez natječaja radi dopune sati do punog radnog vremena, od početka školske / 

     nastavne godine 2022./2023. s nastavnicima koji u ovoj školskoj ustanovi već imaju zasnovan radni 

     odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme, i to za:  
     1. J.B. – za dopunu sati do punog radnog vremena sa dosadašnjih 12 sati tjedno na  ukupno 40 sati  

          tjedno (povećanje za ukupno 29 sati tjedno u odnosu na postojeći ugovor o radu), za obavljanje 

          poslova nastavnice hrvatskoga jezike, na neodređeno vrijeme, od 01.09.2022. godine. 

     2. I.V.- za dopunu sati do punog radnog vremena sa dosadašnjih 12,73 sati tjedno na ukupno 40 sati 
         tjedno (povećanje za ukupno 27,27 sati tjedno u odnosu na postojeći ugovor o radu), za  

         obavljanje poslova nastavnice povijesti, na neodređeno vrijeme, od 01.09.2022. godine. 

     3. B.K. -  za dopunu sati do punog radnog vremena (do 40 sati tjedno), od 01.09.2022 koje bi 
         obuhvaćalo:  

      - povećanje broja nastavnih i ukupnih sati tjedno sa dosadašnjih 12,73 sati tjedno na 32,73 sati  

        tjedno temeljem sklopljenog novog  ugovora o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme za  
        obavljanje poslova nastavnika za logistiku i špediciju, i  

      - ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme za ukupno 7,27 sati tjedno za obavljanje  

        poslova nastavnika Upravljanje financijama i financijsko okruženje za 4 sata nastave tjedno  

        (fakultativna nastava), za školsku godinu 2022./2023,  
    4. J.S.Š. – da u  šk.god. 2022./2023. nastavi s obavljanjem poslova Ispitnog koordinatora za 8 sati  

        neposrednog odgojno-obrazovanog rada tjedno, na određeno nepuno radno vrijeme  (s 

        pripadajućom količinom radnog vremena od ukupno 15,24 sata tjedno.  
    5. F.B. –za dopunu sati do punog radnog vremena sa dosadašnjih 26 sati tjedno na ukupno 40 sati  

        tjedno (povećanje za ukupno 14 sati tjedno u odnosu na postojeći ugovor o radu),za obavljanje  

        poslova  nastavnika strojarske skupine predmeta, na neodređeno vrijeme, od 07.09.2022. godine 

        (po prestanku radnog odnosa prof. Z.T. s danom 6.9.2022. i odlaska u mirovinu sukladno 
        odredbama ZOR-u). 

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

    te radu i poslovanju Škole za proteklu školsku godinu 2021./2022.  
5. Donesen Zaključak, br. 2. o prijedlogu za razrješenje člana Školskog odbora imenovanog iz reda  

    roditelja koji nije radnik škole (zbog završetka školovanja njezinog sina u šk. god. 2021./2022.), te  

    za provođenje dopunskog izbora za imenovanje novog člana Školskog odbora u preostalom  
    mandatnom razdoblju (do isteka vremena na koje je bio izabran raniji član Školskog odbora kojemu  

    je mandat prijevremeno prestao – do 03.05.2025.) 

 

 
 

             Predsjednica Školskog odbora: 

        Marina Čerina, prof. 
 

 

 
      

 

 

 


