
OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ  
   
51513 OMIŠALJ, Baječ 8 
Telefon: 051-842-078 

   

KLASA: 003-06/19-01/10                   
URBROJ: 2142-06-02-19-1 
Omišalj, 24.10.2019. godine 
 

Temeljem članka 43. Statuta OŠ Omišalj i članka 7. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela OŠ Omišalj 

 

S A Z I V A M 

 

2. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Omišalj koja će se održati dana 30. listopada 2019. godine (srijeda) s 

početkom u 15.00 sati u zbornici MŠ Omišalj. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED: 

 

       1.    Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
       2.    Izvješće ravnatelja o radu za školsku 2018./2019. godinu 
       3.    Odluka o zapošljavanju po Natječaju za: 

a) Učitelj/ica razredne nastave u MŠ Omišalj – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno   

 vrijeme (40h tjedno) – razlog: povećanje broja učenika  

b) Učitelj/ica razredne nastave u PŠ Dobrinj - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme  (40h 

 tjedno) – razlog: porodiljni dopust 

c) Stručni/a suradnik/ica – psiholog/ica u MŠ Omišalj i PŠ Dobrinj – 1 izvršitelj/ica na  određeno puno 

 radno vrijeme (40h tjedno)  – razlog: porodiljni dopust 

d)  Učitelj/ica informatike u MŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno  vrijeme  (10h 

 tjedno) - razlog: porodiljni dopust 

e) Učitelj/ica engleskog jezika u MŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno  vrijeme 

 (23h tjedno) – razlog: odlazak djelatnice na drugo radno mjesto kod novog  poslodavca  

f) Spremač/ica u PŠ Dobrinj - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40h  tjedno)  – razlog: 

 porodiljni dopust 

g) Spremač/ica u MŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40h  tjedno) -  razlog: 

 bolovanje 

h)       Voditelj/ica računovodstva u OŠ Omišalj - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40h 

 tjedno) -  razlog: bolovanje 

4.    Usvajanje Prijedloga Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu 

5.    Obavijest o provedenim inspekcijskim nadzorima: civilna zaštita i sanitarni nadzor 

6.    Razno (izbor osiguravajuće kuće i cijena premije, marenda-jelovnik i cijena, izvješće o početku     

       nastavne/školske godine, udžbenici…)             

          Predsjednik školskog odbora: 

 
                    Ivana Mihaljević, prof.
 Dostavljeno: 

 
• Dragica Vukušić, predstavnik osnivača 
• Jelena Bigović, predstavnik osnivača 
• Višnja Dorčić Kereković, predstavnik osnivača 
• Ivana Mihaljević, predstavnik radnika škole 
• Ema Jedrlinić, predstavnik Učiteljskog vijeća 
• Nariman Pavačić, predstavnik Učiteljskog vijeća 
• Dolores Pujas Majurec, predstavnik Vijeća roditelja 
• Olivera Veršić, predstavnik sindikata 
• Pismohrana škole 


