
Skraćeni zapisnik sa 37. sjednice Školskog odbora OŠ Tar-Vabriga 
                održane dana 30. rujna  2016. godine sa početkom u 13,30  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. Prihvaćanje kurikuluma za šk. god. 2016/2017. 
3. Prihvaćanje Godišnjeg plana i programa za šk.god. 2016./2017. 
4. Rješavanje molbi po objavljenim natječajima 
5. Odabir osiguravatelja  za učenike šk. god. 2016./2017. 
6. Razno 

 
Ad. 1.  Jednoglasno je  prihvaćen  zapisnik sa   36.  sjednice Školskog odbora 
Osnovne škole Tar-Vabriga održane dana 2. rujna  2016. godine. 
 
Ad.2.  Kurikulum za šk.god. 2016./2017. čiji prijedlog je prije prihvaćen na roditeljskim 
sastancima, Učiteljskom vijeću   i Vijeću roditelja  naše Škole, članovi Školskog odbora 
su jednoglasno prihvatili.  
 
Ad.3. Članovi Školskog odbora elektronskom su poštom dobili Godišnji plan rada naše 
Škole.  Nakon kratke rasprave Godišnji plan i program rada naše Škole za školsku 
godinu 2016./2017. jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad.4. Ravnateljica je upoznala nazočne da je bio raspisan natječaj za slobodna radna 
mjesta. 
Natječaj i javni poziv su objavljeni na web stranici Škole, Zavoda za zapošljavanje i na 
oglasnoj ploči Škole dana 20.09.2016. i trajali su do 28.09.2016. 
 
Zamjenica ravnatelja je upoznala članove sa prijavljenim kandidatima za navedena 
radna mjesta i predložila je Školskom odboru da se na:  
 

1. natječaj za slobodno radno mjesto: 
 

� UČITELJ  FIZIKE  – na određeno radno vrijeme za 16 sati ukupnog tjednog  
vremena primi JP, mag. računarstva do  zasnivanja radnog odnosa na osnovi 
ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 107. 
stavka 11 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

Članovi  Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 
za predloženog kandidata 

� UČITELJ  PRIRODE – na određeno nepuno radno vrijeme za 8 sati ukupnog 
tjednog  vremena primi SP, mag. prim.educ.  do  zasnivanja radnog odnosa na 
osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci  sukladno odredbi članka 
107. stavka 11 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 



Članovi  Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 
za predloženog kandidata 

� UČITELJ POVIJESTI – na određeno nepuno radno vrijeme za 31 sati ukupnog 
tjednog  vremena do povratka djelatnice VM primi TB, mag.hist. 

Članovi  Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 
za predloženog kandidata 

� UČITELJ  LIKOVNE KULTURE – na određeno nepuno radno vrijeme za 27 
sati ukupnog tjednog  vremena do povratka djelatnice MDŽJ primi SF, 
prof.likovne kulture 

Članovi  Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 
za predloženog kandidata. 

� UČITELJ  U PRODUŽENOM BORAVKU – na određeno nepuno radno vrijeme 
od 30 sati ukupnog tjednog vremena do kraja nastavne godine 2016./2017. 
primi VĐ, mag.prim.educ. 

Članovi  Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 
za predloženog kandidata 
 

2. Javni poziv za: 
 

� UČITELJA TALIJANSKOG JEZIKA primi GB, mag. philol.ital. na vrijeme od 12 
mjeseci nakon dobivanja pismene suglasnosti Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje. 

Članovi  Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa 
za predloženog kandidata 

� UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – nema prijavljenih kandidata pa će se 
Javni poziv za radno mjesto učitelja RN ponoviti za mjesec dana. 

 
 

Ad. 5. Članovi Školskog odbora elektronskom su poštom dobili materijale vezane uz 
osiguranje učenika za školsku godinu 2016./2017.. 
Ponuda Jadranskog osiguranja jednoglasno je odabrana  za grupno osiguranje 
učenika od posljedica nezgode za šk.god. 2016./2017. 
 
 
Ad.6. / 
 
 
Sjednica je završila u 15  sati. 
 
 
Zapisničar:              Predsjedavatelj Školskog odbora: 
Klaudija Jehnić                              Sabina Blažević 
 

 
 

KLASA: 003-06/16-01/08 
URBROJ: 2167-23-03-16-02 

Tar, 30. rujna  2016. 


