
Skraćeni zapisnik sa 36. sjednice Školskog odbora OŠ Tar-Vabriga 
                održane dana 2. rujna  2016. godine sa početkom u 12,00  sati 

 
 
Predsjedavatelj sjednice: Sabina Blažević  
Broj nazočnih članova: 7, broj nenazočnih članova: / 
Članovi koji su opravdali svoj nedolazak na sjednicu: / 
Ostale osobe nazočne na sjednici: zamjenik  ravnatelja Marina Škopac.   
Potvrđuje se  da je na sjednici nazočan potreban broj članova za pravovaljano 
odlučivanje.  
 
Predložen je i usvojen slijedeći dnevni red: 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice 
2. Rebalans financijskog plana 
3. Rješavanje molbi po javnom pozivu za pomoćnike u nastavi 
4. Objavljivanje Javnog poziva preko HZZ 
5. Suglasnost za rad učitelja: 

� prirode,  
� fizike,  
� likovne kulture 
� povijesti 
� produženog boravka 

6. Cijena školske marende i produženog boravka 
7. Razno 

 
Ad. 1.  Jednoglasno je  prihvaćen  zapisnik sa   35.  sjednice Školskog odbora 
Osnovne škole Tar-Vabriga održane dana 19. svibnja  2016. godine. 
 
Ad. 2.  Članovi školskog odbora  su zajedno sa materijalima primili i materijale vezane 
uz 1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. godinu. Nakon kratkog 
obrazloženje računovođe Škole članovi školskog odbora jednoglasno su prihvatili 1. 
Izmjene financijskog plana za 2016. godinu. 
 
Ad.3. Prema naputcima  Upravnog odjela za obrazovanje bio je objavljen javni poziv 
za pomoćnike u nastavi. Zamjenica ravnatelja predložila je članovima Školskog 
odbora da se zasnuje radni odnos s pomoćnicima u nastavi preko projekta MOZAIK 2 
i to: 

� za učenika 3. razreda - 24 sata tjedno na određeno vrijeme od 5. rujna 2016.  
do 14. lipnja  2017. god. sa DB, stručna prvostupnica ekonomije 

� za učenika 5. razreda za  30 sati tjedno na određeno vrijeme od 5. rujna 2016.  
do 14. lipnja  2017. god. sa ML, magistar kineziologije 

� za učenika 7. razreda za 34 sata tjedno na određeno vrijeme od 5. rujna 2016.  
do 14. lipnja  2017. sa NT, prof. fizičkog odgoja i sporta 

 
Školski odbor Osnovne škole Tar-Vabriga donio je jednoglasnu  O D L U K U   o 
davanju prethodne suglasnosti  ravnateljici  za zasnivanje radnog odnosa  s 
predloženim kandidatima. 
 
Ad.4. Ravnateljica je upoznala nazočne da će Škola  objaviti JAVNI POZIV 
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa 



u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za 
rad bez zasnivanja radnog odnosa“,  u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim 
vremenom za: 
 

• UČITELJA   RAZREDNE  NASTAVE – jedan izvršitelj 
• UČITELJA  TALIJANSKOG  JEZIKA – jedan izvršitelj. 

 
Članovi Školskog odbora  suglasni su da Škola objavi Javni poziv za  navedena radna 
mjesta. 

 
Ad. 5. Članovi Školskog odbora dali su jednoglasnu suglasnost za rad učitelja : 

• SP  od dana 5. rujna 2016.na radnom mjestu učitelja prirode na nepuno 
radno vrijeme od 8 sati tjedno do  rješavanja zapošljavanja po natječaju a  
najduže do 4. studenoga  2016. godine 

• JP  od dana 5. rujna 2016.na radnom mjestu učitelja fizike na nepuno radno 
vrijeme od 16 sati tjedno do  rješavanja zapošljavanja po natječaju a  
najduže do 4. studenoga  2016. godine 

• SF  od dana 5. rujna 2016.na radnom mjestu učitelja likovne kulture na 
nepuno radno vrijeme od 27 sati tjedno do  rješavanja zapošljavanja po 
natječaju a  najduže do 4. studenoga  2016. godine 

• TB  od dana 5. rujna 2016.na radnom mjestu učitelja povijesti na nepuno 
radno vrijeme od 31 sati tjedno do  rješavanja zapošljavanja po natječaju a  
najduže do 4. studenoga  2016. godine 

• VĐ  od dana 5. rujna 2016.na radnom mjestu učitelja u produženom boravku 
na nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno do  rješavanja zapošljavanja po 
natječaju a  najduže do 4. studenoga  2016. godine 

 
Ad.6. Jednoglasno je potvrđena cijena: 

• školske marende za razredne odjele od 1.-3. razreda koji se hrane u Vabrigi 
u iznosu od 6,00 kn 

• školske marende za učenike od 4. do 8. razreda u iznosu od 9,00 kn 
• produženog boravka 15,00 kn. 

Sa roditeljima je obaveza potpisivanja Ugovora o korištenju usluge šk.marende  i 
produženog boravka. 
 
Ad.7. / 
 
 
Sjednica je završila u 13,30  sati. 
 
 
Zapisničar:              Predsjedavatelj Školskog odbora: 
Klaudija Jehnić                              Sabina Blažević 
 

 
 

KLASA: 003-06/16-01/07 
URBROJ: 2167-23-03-16-02 

Tar, 2. rujna  2016. 


