
Poziv na elektronsko glasovanje 

44. sjednica Školskog odbora OŠ Malinska-Dubašnica 

 

Poštovani članovi Školskog odbora, 

Pozivam Vas na elektronsko glasovanje (44. sjednica Školskog odbora Osnovne škole 

Malinska - Dubašnica). 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Odluke o planu nadoknade nastave  

 

 Traži se prethodna suglasnost Školskog odbora za usvajanje, na prijedlog 

ravnateljice, sljedećeg Plana nadoknade nastave - ukupno 14 nastavnih dana 

odrađuju se na sljedeće datume: 23. 12. 2019., 14. 4. 2020., 15. 4. 2020, 16. 

4. 2020., 17. 4. 2020., 18. 4. 2020., 2. 5. 2020, 13. 6. 2020., 18. 6. 2020., 

19. 6. 2020., 23. 6. 2020., 24. 6. 2020, 25. 6. 2020 i 26. 6. 2020. godine.  

  

Obrazloženje: 

Naša škola, zbog nedavnog štrajka učitelja, mora nadoknaditi ukupno 14 nastavnih dana. 

Stoga je Škola dužna donijeti Plan nadoknade nastave. Ravnateljica Nedeljka Turčić 

sazvala je sjednicu Učiteljskog vijeća, koja se održala elektronskim putem 12. i 13. 

prosinca 2019. godine, pozivajući članove Učiteljskog vijeća (kojeg čine svi učitelji, 

stručni suradnici i ravnateljica škole) da glasaju za jedan od dva modela nadoknade (oba 

modela su opisani u privitku). Učiteljsko vijeće je većinom glasova donijelo Odluku o 

nadoknadi nastave prema Modelu 2. Također, ravnateljica je 13. prosinca 2019. godine 

zatražila mišljenje Vijeća roditelja o nadoknadi te su članovi Vijeća roditelja upoznati s 

mogućnostima nadoknade. Vijeće roditelja održalo je elektronsku sjednicu na kojoj se 

nisu očitovali o Prijedlogu nadoknade već je Vijeće roditelja predložilo razmatranje 

drugačijeg rasporeda prema kojem bi nastavna godina završila 19. lipnja 2020. godine.  

 

Konačna odluka o točki Dnevnog reda ove sjednice Školskog odbora donesena je nakon 

pažljivog razmatranja svih prijedloga i mišljenja; prijedloga ravnateljice, očitovanja 

Učiteljskog vijeća, prijedloga Vijeća roditelja i naputaka dobivenih od Ministarstva 

znanosti i obrazovanja.  

 

U naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja stoji kako je odluka škole o nadoknadi 

valjana ako plan uključuje radne subote tako da učenici imaju petodnevni radni tjedan i 

da se nastava ne smije produljiti nakon 26. lipnja. Oba uvjeta su zadovoljena u 

prijedlogu navedene točke Dnevnog reda. Također, treba napomenuti kako u odluci o 

planu nadoknade treba uzeti u obzir i vrlo značajne specifičnosti u organizaciji rada naše 

škole. Iako je OŠ Malinska-Dubašnica samostalna škola, značajan dio naših učitelja radi 

u još jednoj ili čak dvije otočke osnovne škole, a pojedini učitelji rade i u krčkoj srednjoj 



školi. Škole OŠ Omišalj, OŠ "Fran Krsto Frankopan" i SŠ Hrvatski kralj Zvonimir već 

su usvojile planove nadoknade koji uključuju produljenje školske godine. Stoga je važno 

da se uskladimo s većinom, kako bi mogli kvalitetno organizirati rad do kraja nastavne 

godine. Škole imaju zajedničke projekte, natjecanja, stručne aktive, a učiteljima koji 

rade na više škola treba uskladiti satnicu u danima nadoknade, kao i dopunski rad koji 

se održava nakon zadnjeg dana nastave. 

   

Kako smo se dogovorili na posljednjoj sjednici Školskog odbora održanoj 12. prosinca 

2019. godine, Odluku moramo donijeti žurno i u interesu naših učenika, učitelja i 

kvalitetnog održavanja nastave i rada Škole.  

Stoga Vas molim da se o navedenoj točki dnevnog reda elektronski očitujete do 

četvrtka 19. prosinca 2019. godine (do 15 sati). 

 

U privitku: 

 Zapisnik elektronske sjednice Učiteljskog vijeća održane 12. i 13. prosinca 2019. 

godine 

 Očitovanje Vijeća roditelja na Prijedlog Plana nadoknade nastave 

 Dnevni red elektronske sjednice Učiteljskog vijeća 

Lijepi pozdrav, 

predsjednica Školskog odbora 

Alenka Žužić, prof. 

 

 

Poziv je poslan elektroničkim putem u srijedu 18. prosinca 2019. godine u 14:00 sati. 


