R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC – ZADAR
Ivana Lucića 47, 23000 Zadar, tel / fax: 023 241 298

e-mail: smiljevac@os-smiljevac-zd.skole.hr

Klasa: 602-01/20-01/02
Urbroj: 2198/01-23-20-2
Zadar, 15. siječnja 2020. g.
Na temelju članaka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14) te članka
58. Statuta Osnovne škole Smiljevac, Školski odbor Osnovne škole Smiljevac, nakon
prethodnog savjetovanja s Radničkim vijećem odnosno sindikalnim povjerenikom u
funkciji Radničkog vijeća, a na prijedlog Ravnatelja na sjednici Školskog odbora dana
14. siječnja 2020. godine donosi:

Izmjene i dopune Pravilnika o radu
Članak 1.
Članak 6. mijenja se i glasi:
Osoba koja zasniva radni odnos u Školi mora ispunjavati opće uvjete za zasnivanje
radnog odnosa sukladno općim propisima o radu i posebne uvjete sukladno Zakonu
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08,
86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 , 94/13, 152/14, 7/17 ) i drugim propisima.
Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u Školi za osobe koje sudjeluju u
odgojno-obrazovnom radu s učenicima su poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog
pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuća
vrsta i razina obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje
odgojno-obrazovnog rada propisana od ministra znanosti, obrazovanja i sporta.
Uvjeti i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja za odgojno obrazovne radnike Škole
- učitelje i stručne suradnike propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom
obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu. („Narodne novine „
broj 47/96, 56/01)
Pri zasnivanju radnog odnosa ravnatelj Škole obvezan je u propisanim
slučajevima dati prednost pri zapošljavanju određenim kategorijama osoba
koje ispunjavaju sve propisane uvjete, u skladu s odredbama Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te drugim posebnim propisima.
Odgojno-obrazovni radnici obvezni su imati stečene pedagoške kompetencije:
pedagoško –psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, odnosno steći te
kompetencije u roku propisanim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi.
Ako se ne može zasnovati radni odnos s osobom koja ima odgovarajuću razinu i
vrstu obrazovanja i koja ima stečene pedagoške kompetencije, radni odnos može se
zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja, a nema
potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija u roku
propisanom Zakonom.

Uvjeti za tajnika škole su:
a) završen sveučilišni diplomski studij pravne struke ili specijalistički diplomski stručni
studij javne uprave,
b) završen preddiplomski stručni studij upravne struke, ako se na natječaj ne javi osoba
iz točke a) ovoga stavka.
Uvjeti za voditelja računovodstva su:
a) završen sveučilišni diplomski studij ekonomije odnosno visoka stručna sprema
stečena prema ranijim propisima
b) završen prediplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno viša stručna sprema
stečena prema ranijim propisima ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga
stavka
c) svi studijski programi na studiju ekonomije su ravnopravni.
Uvjet za domara ložača je završena srednja škola tehničke struke te posebni uvjeti:
uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim
uvjetima rada.
Uvjet za kuhara/icu je:





SSS - završena srednja Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola koja u
sklopu svog programa za zanimanja obuhvaća kuharstvo sa slastičarstvom i
ugostiteljsko posluživanje (kuhar), te osposobljenost za pripremu i posluživanje hrane i pića, organizaciju rada u kuhinji i restoranu, planiranje i nabava namirnica i sastavljanje dnevnog jelovnika.
KV - kuhar
završen tečaj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni

Uvjet za spremačicu je završena osnovna škola.
Članak 2.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj
ploči Škole.
Ove Izmjene i dopune Pravilnika o radu objavljene su na oglasnoj ploči škole dana
15. siječnja 2020. godine, a stupaju na snagu dana 23. siječnja 2020. godine.
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