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ZAKLJUČCI 
 

sa 7. sjednice Školskog odbora Osnovne škola „Ivo Lola Ribar“ Labin održane elektronskim putem 

dana 04. rujna 2020. godine s početkom u 09.49. sati  

 

Ad. 1 )  Jednoglasno je verificiran zapisnik 06/2020. s prethodne sjednice Školskog odbora. 

Ad. 2) Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Izmjene i dopune Statuta OŠ „Ivo Lola Ribar“ 
Labin nakon dobivene suglasnosti  Gradskog vijeća Grada Labina .  
 
Ad. 3) OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin kao partner u projektu raspisala je dana 17. kolovoza 2020. 
godine Javni poziv za dostavu ponuda za radno mjesto pomoćnik u nastavi/stručno 
komunikacijskog posrednika za učenike s teškoćama u razvoju. Rok za dostavu ponuda bio je do 
24. kolovoza 2020. godine.  
Ravnatelj je zatražio suglasnost Školskog odbora za izbor kandidata za popunjavanje odgovarajućeg 

radnog mjesta iz objavljenog  javnog poziva . 

Sukladno čl. 107 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  predlaže zasnivanje 

radnog odnosa na određeno radno vrijeme za dva pomoćnika u nastavi kako slijedi: 

1.Helena Gobo, 27 sati / tjedno 

2.Hasan Santur, 26 sati / tjedno 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnatelja. 
 
Ad. 4) Članovi Školskog odbora primili su materijale Izvješća o poslovanju OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin 
za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. godine. 
Jednoglasno su usvojili Izvješće o poslovanju OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin za razdoblje od siječnja do 

lipnja 2020. godine. 

Ad. 5) Članovi Školskog odbora primili su na znanje Izvješće o uspjehu i vladanju na kraju šk. god. 
2019./2020. s kojim su suglasni. 
Ad. 6) Nije bilo daljnje rasprave. 

 

Predsjednica Školskog odbora OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin zaključuje elektronsku sjednicu dana 

04.09.2020. godine u 21.46 sati. 

 
                                                                                                                              Predsjednica Školskog odbora: 
                                                                                                   Ester Stemberger,dipl. pedagog,prof. mentor 
                                                                                                     

_____________________________________ 

mailto:ured@os-ilribar-labin.skole.hr
https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpg8uTzrfRAhUhBcAKHcgFBdIQjRwIBQ&url=https://hr.wikipedia.org/wiki/Grb_Republike_Hrvatske&psig=AFQjCNGcF488asNvsrhTW_zaQzu9dmhn0Q&ust=1484138838926586

