
  

 

POŽEŠKO- SLAVONSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA LIPIK 

Školski odbor OŠ Lipik 

Školska 25, 34 551 Lipik 

e-mail: osnovna.skola.lipik@oslipik.tcloud.hr.  

Tel./ Fax:  034/ 421-486 

KLASA: 007-04/22-02/44 

URBROJ: 2162-11-22-01 

U Lipiku 3. listopada 2022. god.  

   

S A Z I V A M 

      2. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Lipik koja će se održati u četvrtak, 6. listopada 2022. 

god., s početkom u 13:00 sati, u zbornici škole. 

                                                                         

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora  

2. Usvajanje prijedloga dnevnog reda 

3. Izvješće ravnateljice o realizaciji Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2021./2022. 

4. Donošenje Godišnjeg plana i programa Osnovne škole Lipik za školsku godinu 2022./2023. 

5. Donošenje Školskog kurikuluma Osnovne škole Lipik za 2022./2023. šk. god. 

6. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radno mjesto tajnik/ tajnica škole na neodređeno 

vrijeme temeljem raspisanog natječaja od 20. rujna 2022. god. na mrežnim stranicama i oglasnoj 

ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pakrac i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči 

OŠ Lipik 

7. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave  na 

određeno vrijeme temeljem raspisanog natječaja od 20. rujna 2022. god. na mrežnim stranicama i 

oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pakrac i mrežnim stranicama i 

oglasnoj ploči OŠ Lipik 

8. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radno mjesto učitelj/ica razredne nastave u 

produženom boravku na određeno vrijeme temeljem raspisanog natječaja od 20. rujna 2022. god. na 

mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pakrac i 

mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Lipik 

9. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radno mjesto učitelj/ica  hrvatskog jezika na 

određeno vrijeme temeljem raspisanog natječaja od 21. rujna 2022. god. na mrežnim stranicama i 

oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pakrac i mrežnim stranicama i 

oglasnoj ploči OŠ Lipik 

10. Različito 

 

 S poštovanjem,     

 

mailto:osnovna.skola.lipik@oslipik.tcloud.hr.


  

Predsjednik Školskog odbora: 

                                            Ivor Podunavac 
Na sjednicu se pozivaju: 

1. Imenovani članovi Školskog odbora:  

- Mladen Dolić 

- Dalibor Viboh 

- Dejan Iličić 

- Ivor Podunavac 

- Marina Bistrović 

- Ivana Straga 

- Iva Bičćanin 

 

 

 

2. Klaudija Kovač, prof., ravnateljica škole 


