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OSNOVNA ŠKOLA «CENTAR» 

Podhumskih žrtava 5 

51000   Rijeka 

 

 

 

 

 

Klasa: 003-06/19-01/01 

Urbroj:2170-55-01-20-3                                              

Rijeka, 13.01.2020. 

 

 

Priopćenje 

 

sa 37.  (elektronička) sjednice Školskog odbora održane dana 13.01.2020. godine  

 

 

Ad 1) 

Budući nije bilo primjedbi, ŠO je prihvatio  Zapisnik sa 36. sjednice u cijelosti. 

 

Ad 2) 

Putem elektroničke pošte  dana 11. siječnja 2020. svi članovi ŠO zaprimili su prijedlog 

Ravnateljice o izmjeni Godišnjeg Plana i programa  rada OŠ „Centar“ Rijeka u dijelu 

tjednih i godišnjih  obveza učitelja i stručnih suradnika u školskoj 2019./2020. godini,  u 

kojem je obrazloženo  da su škole,  temeljem Pravilnika o izmjenama dopunama Pravilnika  

o tjednim i radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 102/19 

od 25.10.2019.) , koji je stupio na snagu 29.10.2019.god.,  dužne uskladiti odluke o 

tjednom i godišnjem zaduženju u školskoj godini 2019./2020. s odredbama tog Pravilnika 

najkasnije do 13.01.2020.god i da  je usklađenjem ovih Odluka došlo je do promjene samo 

za poslove učiteljice informatike  B.Ž., kojoj se temeljem čl.7. st.9. i 10.  tog Pravilnika 

dodaju poslovi administratora elektroničkih upisnika ( e-Matica, e-Dnevnik i sl.) i poslovi 

podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije, slijedom čega joj se povećava 

norma –ukupno tjedno zaduženje sa postojećih 21  na ukupno 24 sata tjedno, od čega se 5 

sati odnosi na  rano učenje informatike ,što financira Grad Rijeka, a 19 sati –na redovnu 

izbornu nastavu - poslove administratora elektroničkih upisnika ( e-Matica, e-Dnevnik i 

sl.) i poslove podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije, te da bi 

Usklađenje Odluke o tjednom i godišnjem zaduženju učiteljice B.Ž.  u školskoj godini 

2019./2020. stupilo na snagu 13.01.2020.god.            

 Članovi ŠO elektroničkim su putem potvrdili suglasnost  sa Prijedlogom,  te se donosi                                                          

                                                                    Odluka 

Godišnji plan i program rada OŠ „Centar“ mijenja se  na način da se Učitelju/Učiteljici 

informatike  povećava norma –ukupno tjedno zaduženje sa postojećih 21  na ukupno 24 sata 

tjedno, od čega se 5 sati odnosi na  rano učenje informatike ,što financira Grad Rijeka, a 19 sati na 
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redovnu izbornu nastavu - poslove administratora elektroničkih upisnika ( e-Matica, e-Dnevnik i 

sl.) i poslove podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije,  

Sukladno odredbama Poslovnika o radu Školskog odbora, ova će se odluka potvrditi na prvoj 

slijedećoj sjednici Školskog odbora. 

 

 

 

Zapisnik sačinio:                                                           Predsjednica Školskog odbora: 

                   Vjeran Starčić                                                                Vesna Majetić – Linić 


