
Školski odbor Osnovne škole Vladimira Becića Osijek, Osijek na sjednici održanoj dana 13. 

rujna 2016. godine donio je sljedeću  

 
 

O D L U K U 

 

I 

Daje se suglasnost za provedbu dvodnevne izvanučioničke nastave učenika osmih razreda u Vukovar 

planiranu za 29. i 30. rujan tekuće godine. 

 

II 

Daje se suglasnost za provedbu izvanučioničke nastave učenika trećih razreda planiranu za rujan 

tekuće godine. 

 

III 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na puno, određeno 

radno vrijeme bez raspisivanja natječaja na radnom mjestu učitelja rehabilitatora u posebnom odjelu  

sa Ivanom Kikić,  mag. primarnog obrazovanja. 

Radni odnos zasniva se do raspisivanja natječaja, a najdulje do 60 dana, pri čemu se rok od 15 dana 

računa unutar roka od 60 dana. 

 

IV 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno, 20 sati 

tjedno, određeno radno vrijeme bez raspisivanja natječaja na radnom mjestu učiteljice u produženom 

boravku  sa Ivom Ercegovac, dipl. učiteljicu s pojačanim programom iz predmeta engleski jezik. 

Radni odnos zasniva se do raspisivanja natječaja, a najdulje do 60 dana, pri čemu se rok od 15 dana 

računa unutar roka od 60 dana. 

 

V 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno 20 sati 

tjedno, određeno radno vrijeme bez raspisivanja natječaja na radnom mjestu učiteljice u produženom 

boravku  sa Jagodom Ringel,  mag. edukacije filozofije i mag. pedagogije. 

Radni odnos zasniva se do raspisivanja natječaja, a najdulje do 60 dana, pri čemu se rok od 15 dana 

računa unutar roka od 60 dana. 

 

VI 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnateljice za zasnivanje radnog odnosa na nepuno 29 sati 

tjedno, određeno radno vrijeme bez raspisivanja natječaja na radnom učitelja hrvatskog jezika sa 

Majom Gligorov Radić, prof. hrvatskog jezika i književnosti. 

Radni odnos zasniva se do raspisivanja natječaja, a najdulje do 60 dana, pri čemu se rok od 15 dana 

računa unutar roka od 60 dana. 

 

 

 
 

 

 

Predsjednica Školskog odbora: 

 

        ________________________ 

         Branka Čupić 

 


