
 OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ  

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

   

KLASA: 007-04/22-02/9                
URBROJ: 2142-07-02-22-1   
Omišalj, 30. rujna 2022. godine 
 

 

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

Osnovne škole Omišalj 

 

S A Z I V A M 

 

36. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Omišalj koja će se održati dana 06. listopada 2022. godine 

(četvrtak) 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. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2022./2023. godinu 
3. Usvajanje Školskih kurikuluma Matične škole Omišalj i Područne škole Dobrinj za školsku 2022./2023. 

godinu 
4. Kadrovska problematika  

-       Odluke o zapošljavanju po Natječaju za: 
a) Učitelj/ica geografije (Omišalj) – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme (8h 

 tjedno)  – razlog: upražnjeni poslovi 

b) Učitelj/ica engleskog jezika (Omišalj) – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno   

 vrijeme (30h tjedno) – razlog: zamjena za ravnatelja Škole 

c) Učitelj/ica hrvatskoga jezika (Omišalj) - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno 

 vrijeme  (40h tjedno) – razlog: bolovanje odnosno rodiljni/roditeljski dopust 

d) Učitelj/ica matematike (Omišalj) - 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40h tjedno) 

– razlog: bolovanje odnosno rodiljni/roditeljski dopust 

e)           Učitelj/ica hrvatskoga jezika – pripremna nastava (OŠ Omišalj) - 1 izvršitelj/ica na određeno   

              nepuno radno vrijeme (15h tjedno) – razlog: novootvoreni poslovi 

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

              porodiljni               

- Ivana Šarić i Kristina Iskra 
- Lorena Vidović i Ena Turk 

5. Kalendar rada škole za šk. 2022./2023. godinu 
6. Izbor osiguravajuće kuće i cijena premije osiguranja učenika u šk. 2022. / 2023. godini 
7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu 
8. Plan rada Školskog sportskog društva OŠ Omišalj 
9. Razno 

 

          Zamjenik predsjednika Školskog odbora: 
                         Ema Jedrlinić, prof. 
 
 
 



Prilozi: 
 
- prema dnevnom redu                                  
  

 
• Ema Jedrlinić, predstavnik Učiteljskog vijeća (Zamjenik predsjednika Školskog odbora) 
• Nariman Pavačić, predstavnik Učiteljskog vijeća 
• Dragica Vukušić, predstavnik osnivača 
• Jelena Bigović, predstavnik osnivača 
• Višnja Dorčić Kereković, predstavnik osnivača 
• Olivera Veršić, sindikalni povjerenik 
• Pismohrana škole 

 
Napomena: 

- Ivana Mihaljević – razriješena dužnosti predstavnika radnika u Školskom odboru s danom 
31.08.2022. godine (01.09.2022. stupa na dužnost ravnatelja) 

- Dolores Pujas Majurec – prestao joj mandat 31.08.2022. godine (sin David Majurec završio 
osnovnoškolsko obrazovanje) 

 
Na znanje 
 - PGŽ, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje 
  


