
OSNOVNA ŠKOLA ZEMUNIK  

         ZEMUNIK DONJI 

KLASA: 003-06/20-01/10 

UR. BROJ: 2198-1-46-20-2        

Zemunik Donji, 2. studenoga 2020. godine 

 

 

                                                                                        ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA 

 

 

PREDMET: Dopuna dnevnog reda za e-sjednicu ŠO koja će se održati 4. studenoga 2020. godine 

 Poštovani,  

u dnevni red koji će biti na raspravi na elektronskoj sjednici Školskog odbora koja će se održati 4. 

studenoga 2020. godine u periodu od 08:00 do 14:00 sati, dodaje se nova točka, i to kako slijedi: 

 

4.  Promjene satnica i ugovora o radu iz postojećih radnih odnosa za pojedine 

djelatnike OŠ Zemunik 

 

Obrazloženje: 

 

 Obavještava se Školski odbor o promjeni satnice za sljedeće djelatnike: 

 

- A.B. je prešla sa 7 sati ukupnog tjednog zaduženja na 11 sati ukupnog tjednog 

zaduženja te sukladno tome ide izmjena postojećeg Ugovora o radu; 

 

- T.B. je prešla sa 8 sati ukupnog tjednog zaduženja na 12 sati ukupnog tjednog 

zaduženja te sukladno tome ide izmjena postojećeg Ugovora o radu;  

 

- M.P. je prešla sa 16 sati ukupnog tjednog zaduženja na 27 sati ukupnog tjednog 

zaduženja te sukladno tome ide izmjena postojećeg Ugovora o radu;  

 

- M.K. je prešla sa 16 sati ukupnog tjednog zaduženja na 13 sati ukupnog tjednog 

zaduženja te ima smanjenje satnice i sukladno tome joj je išla i izmjena Ugovora o 

radu; 

 

- M.Ž., učiteljica Engleskog i Njemačkog jezika, prešla je sa 11 sati ukupnog tjednog 

zaduženja Engleskog jezika na 15 sati ukupnog tjednog zaduženja Engleskog i 

Njemačkog jezika zajedno. Sukladno navedenoj promjeni i uvođenju novog 

stranog jezika u OŠ Zemunik te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja 

KLASA:602-02/20-07/01651, URBROJ:533-05-20-0002 od 15. rujna 2020. godine, 

mole se članovi Školskog odbora da daju suglasnost na povećanje 



 

satnice M.Ž. obzirom da do ove školske godine Njemački jezik nije bio uvršten u 

izborne predmete u našoj školi  te je navedenoj učiteljici obzirom na sve gore 

navedeno potreban novi Ugovor o radu.  

 

S poštovanjem,  

 

 

                                                                                                                         Predsjednik Šk. odbora:  

Marijan Pranjić, prof. 

 

 

 

 

 

 


