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               Na temelju članka 41. st. 4. Statuta Osnovne škole Sveti Petar Orehovec  

S A Z I V A M 

7.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Sveti Petar Orehovec 

elektroničkim putem od 26. do 28. listopada 2021. godine  
 

Za sjednicu predlažem sljedeći 
  
DNEVNI RED: 
 

1. Rasprava i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima određivanja ciljnih 
skupina za uključivanje u projekt za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od 
siromaštva „Svi u školi, svi pri stolu 6“ za školsku godinu 2021./2022. od 19. svibnja 
2021. godine. 

2. Rasprava i davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja njemačkog jezika, po 
raspisanom natječaju na određeno nepuno radno vrijeme, 19 sati tjedno, 1 izvršitelj m/ž. 

3. Rasprava i davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja njemačkog jezika, po 
raspisanom natječaju na određeno nepuno radno vrijeme, 29 sati tjedno, 1 izvršitelj m/ž. 

4. Rasprava i davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja fizike, po raspisanom natječaju 
na određeno nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, 1 izvršitelj m/ž. 

5. Rasprava i davanje suglasnosti za zapošljavanje stručnog suradnika edukacijskog 
rehabilitatora, po raspisanom natječaju 20 sati tjedno, 1 izvršitelj m/ž. 

6. Rasprava i davanje suglasnosti za zapošljavanje učitelja hrvatskog jezika, po raspisanom 
natječaju na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati tjedno, 1 izvršitelj m/ž. 

7. Rasprava i davanje suglasnosti za zapošljavanje odgojitelja predškolske djece, po 
raspisanom natječaju na određeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, 1 izvršitelj m/ž. 

8. Rasprava i davanje suglasnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, po raspisanom 
natječaju na određeno nepuno radno vrijeme, 30 sati tjedno, 1 izvršitelj m/ž. 

Ovim putem Vas molim da do četvrtka 28. listopada 2021. godine do 15,00 
sati pošaljete  pismeni odgovor na mail škole (ured@os-sveti-petar-orehovec.skole.hr) u 
kojem ćete navesti dajete li ili ne suglasnost po točkama dnevnog reda. 

                Predsjednica Školskog odbora 
 
             Silvija Ognjan Podolski, dipl. uč. 

 



 

DOSTAVLJENO:  
                                                                                           
1. Dubravka Kos 

2. Kristina Dubravec 

3. Kristina Antolković 

4. Dragutin Matus 

5. Ivica Valaško 

6. Renata Širjan 

                      7.          Stjepan Lučki, ravnatelj 

8.          Oglasna ploča 

 

 
 
 

 


