
 

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

 
Omišalj, 24.02.2020. god. 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

5. sjednice Školskog odbora OŠ Omišalj održane 24.02.2020. god. 

 

ZAKLJUČCI/ODLUKE: 

 
Ad 1.  Usvaja se Zapisnik 4. sjednice Školskog odbora održane 31.12.2019. godine. 
 
Ad 2.  Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, usvaja se. 
 
Ad 3.  Donošenje Odluke o raspodjeli viška prihoda poslovanja iz 2019. godine. 
            Naime, višak vlastitih prihoda poslovanja iz 2019. godine u iznosu od 414.701,00  kn, prenosi se u 2020. 
            godinu i može se koristiti za podizanje školskog standarda (npr. Uređenje atrija u prizemlju MŠ Omišalj,  
            nabavu kabineta za biologiju i kemiju, održavanje školske dvorane – klimatizacija, rasvjeta i sanacija  
            parketa) te osiguravanje uvjeta rada. 
 
Ad 4.  Donosi se Odluka o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad  
            Školskog odbora Osnovne škole Omišalj, Omišalj.  
            Odluka o broju osoba kojima se osigurava istodoban neposredni uvid u rad Školskog odbora Osnovne 
            škole Omišalj, Omišalj zajedno s pripadajućim obrascima, objavit će se na internetskim stranicama OŠ  
            Omišalj čime je ispunjena zakonska obveza Škole prema Zakonu o pravu na pristup informacijama. 
 
Ad 5.  Utvrđuje se prijedlog I. Izmjena Statuta Osnovne škole Omišalj. 
            Prijedlog I. Izmjene Statuta upućuje se Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za odgoj i  
            obrazovanje, Rijeka radi dobivanja prethodne suglasnosti. 
 
Ad 6.   Suglasnost za zapošljavanje ANIKE ŽEGARAC na radnom mjestu Stručne suradnice -   knjižničarke u MŠ 
     Omišalj i PŠ Dobrinj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena do 
     povratka radnice Eme Jedrlinić na rad. 
            Suglasnost za zapošljavanje INES JELENOVIĆ na radnom mjestu Učiteljice engleskog jezika u MŠ Omišalj  
     na određeno nepuno radno vrijeme, 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice 
     Lorene Vidović na rad. 
            Suglasnost za zapošljavanje FANE ŠIMIČEVIĆ na radnom mjestu Učiteljice povijesti u MŠ Omišalj na 
     određeno nepuno radno vrijeme, 27 sati ukupnog tjednog radnog vremena do povratka radnice Maje 
     Brajković na rad.  
 
Ad 7.  Obavijesti članovima Školskog odbora u tekućim stvarima u Školi. 

 

 

          Zapisničar:                       Predsjednik Školskog odbora: 

Ivana Matasić, mag.iur., v.r.                       Ivana Mihaljević, prof., v.r. 

 


