
OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ  

   
51513 OMIŠALJ, Baječ 8 

Telefon: 051-842-078 

   

KLASA: 003-06/20-01/10                
URBROJ: 2142-06-02-20-1                                                           
Omišalj, 23.10.2020. godine 
 

Temeljem članka 52. i 53. Statuta OŠ Omišalj i članka 7. Poslovnika o radu kolegijalnih tijela OŠ Omišalj 

 

S A Z I V A M 

 

15. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Omišalj koja će se održati dana 28. listopada 2020. godine (srijeda) 

s početkom u 14.00 sati u zbornici MŠ Omišalj. 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći 

DNEVNI RED: 

 

1.    Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2.    Odluka o zapošljavanju po Natječaju za: 
 

1. Učitelj hrvatskog jezika u MŠ Omišalj (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati 

tjedno) – razlog: odlazak radnice na drugo radno mjesto kod novog poslodavca 

2. Stručni suradnik pedagog u MŠ Omišalj i PŠ Dobrinj (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme 

(40 sati tjedno) – razlog: neplaćeni dopust 

3. Kuhar u PŠ Dobrinj (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – razlog: 

bolovanje 

4. Učitelj informatike u MŠ Omišalj (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (17 sati tjedno) – 

razlog: povećan opseg poslova 

5. Učitelj razredne nastave u MŠ Omišalj (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati 

tjedno) - razlog: porodiljni dopust 

6. Učitelj povijesti u MŠ Omišalj (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (27 sati tjedno) - 

razlog: porodiljni dopust 

7. Učitelj engleskog jezika u MŠ Omišalj (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme (23 sata 

tjedno) - razlog: porodiljni dopust 

 

3.     Razno  

                

            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 
• Pismohrana škole 

 
Na znanje 
- PGŽ, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje 


