
OSNOVNA ŠKOLA OMIŠALJ  
   
51513 OMIŠALJ, Baječ 8 
Telefon: 051-226-303 

 
Omišalj, 06. listopada 2022. god. 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA 

 

36. sjednice Školskog odbora OŠ Omišalj održane 06. listopada 2022. god. 

 

ZAKLJUČCI/ODLUKE: 

 
Ad 1.    
Usvaja se Zapisnik 35. sjednice Školskog odbora održane 29. kolovoza 2022. godine. 
 
Ad 2. i Ad 3.   
Godišnji plan i program rada Osnovne škole Omišalj za školsku 2022./2023. godinu, usvaja se. 
Kurikulum Matične škole Omišalj za školsku 2022./2023. godinu, usvaja se. 
Kurikulum Područne škole Dobrinj za školsku 2022./2023. godinu, usvaja se. 
 
Ad 4.    
Ravnateljici škole, Ivani Mihaljević daje se suglasnost za zapošljavanje IVANE SURIĆ na radnom 

mjestu Učiteljice geografije u MŠ Omišalj na neodređeno nepuno radno vrijeme, 8 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena uz ugovaranje probnog rada od 6 mjeseci. 

Ravnateljici škole, Ivani Mihaljević daje se suglasnost za zapošljavanje ENE TURK na radnom 

mjestu Učiteljice engleskoga jezika u MŠ Omišalj na određeno nepuno radno vrijeme, 30 sati 

ukupnog tjednog radnog vremena za vrijeme trajanja mandata ravnateljice Ivane Mihaljević. 

Radnica sklapa ugovor o radu u svojstvu pripravnika. 

Ravnateljici škole, Ivani Mihaljević daje se suglasnost za zapošljavanje IVANE ORLIĆ na radnom 

mjestu Učiteljice hrvatskoga jezika u MŠ Omišalj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena do povratka Ivane Šarić na rad. Radnica sklapa ugovor o radu u svojstvu 

pripravnika. 

Daje se suglasnost za donošenje Odluke o neizboru kandidata po natječaju za Učitelja/icu 

matematike na određeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno. 

Ravnateljici škole, Ivani Mihaljević daje se suglasnost za zapošljavanje ANE DUJMOVIĆ na 

radnom mjestu Učiteljice hrvatskoga jezika-pripremna nastava u OŠ Omišalj na određeno nepuno 

radno vrijeme, 15 sati ukupnog tjednog radnog vremena sve dok postoji potreba za pripremnom 

nastavom, a najduže do kraja nastavne 2022./2023. godine. Radnica sklapa ugovor o radu u 

svojstvu pripravnika. 

Ravnateljici škole, Ivani Mihaljević daje se suglasnost za zapošljavanje LIDIJE JURKOVIĆ na 

radnom mjestu Spremača/ice u PŠ Dobrinj na određeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena do povratka radnice Fani Orlić na rad. 

Udovoljava se Zahtjevu Kristine Iskre, učiteljice hrvatskoga jezika, za smanjenjem ukupnog tjednog 
vremena sa punog (40 sati tjedno) na nepuno (20 sati tjedno) radno vrijeme. 
Ravnateljici Ivani Mihaljević daje se suglasnost da sa radnicom Kristinom Iskrom sklopi novi ugovor 
o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno). 



Ravnateljici Ivani Mihaljević daje se suglasnost da sa radnicom Ivanom Šarić sklopi novi ugovor o 
radu na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno). 
 
Daje se suglasnost za nadopunom tjedne norme (10 h tjedno) do punog radnog vremena Loreni 

Vidović odnosno zapošljavanju Ene Turk (30 sati tjedno) na radnom mjestu učiteljice engleskoga 

jezika u svrhu zamjene ravnateljice Ivane Mihaljević za vrijeme obnašanja dužnosti ravnatelja. 

 
Ad 5.  
Kalendar rada škole za šk. 2022./2023. godinu, usvaja se. 
 
Ad 6.  
Članovi Školskog odbora primaju na znanje izbor osiguravajuće kuće i cijenu premije za učenike u 

šk. 2022./2023. godini. 

 
Ad 7.    
Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu, usvaja se. 
 
Ad 8. 
Plan rada Školskog sportskog društva Osnovne škole Omišalj za šk. 2022./2023. godinu, usvaja 
se. 
 
Ad 9.  
Članovi Školskog odbora primaju na znanje tekuće aktualnosti te su s istima suglasni. 

 
  
       
         Zapisničar:       Zamjenik predsjednika Školskog odbora: 

Ivana Matasić, mag.iur., v.r.         Ema Jedrlinić, prof., v.r. 

 

 


