
Osnovna škola „Monte Zaro“ Pula 

Boškovićev uspon 24 

KLASA: 003-06/16-01/03 

URBROJ: 2168-01-16-2 

Pula, 15. veljače 2016. 

 

       

Skraćeni zapisnik sa sjednice Školskog odbora u ponedjeljak, 15. Veljače 2016. U 15.30 sati 

Izočni: Marija Crnković, Sanja Krelja i Tatjana Kancelar 

Nazočni: Karla Virgilio, Lori Bogdan, Miljenka Nikolić, Dragan Sokolović, Sara Rajko i 

ravnateljica Branka Sironić 

Zamjenik predsjednice Dragan Sokolović predlaže dnevni red. Jednoglasno prihvaćeno. 

Za zapisničara predložena Karla Virgilio. Jednoglasno prihvaćeno. 

0. Usvajanje zapisnika sa sjednice od 25.01.2016. 

1. Usvajanje financijskog izvješća za 2015. godinu  

2. Suglasnost za zapošljavanje do 60 dana, tj do odabira prema raspisanom natječaju za 

pripremnu nastavu hrvatskog jezika (2 sata nastave, ukupno 4) za učenika T.T. 

3. Suglasnost za raspisivanje natječaja za učitelja matematike na neodređeno vrijeme 

ovisno o odgovoru Ureda državne uprave. 

4. Suglasnost za zapošljavanje do 60 dana za Valentinu Jurić (dipl. ing. kem. tehn.), tj do 

odabira po natječaju ovisno o odgovoru Ureda državne uprave temeljem prijave 

Uredu upražnjenog radnog mjesta na odr. r. vr. kem. 

5. Obavijest o stažiranju bez zasnivanja radnog odnosa za troje pripravnika. 

 

Ad0)     Jednoglasno prihvaćen zapisnik sa sjednice održane 25.1.2016. 

Ad1)    Sara Rajko izlaže financijsko izvješće za 2015. Godinu. Jednoglasno prihvaćeno. 

Ad2) škola je Uredu državne uprave prijavila 2 sata (uk. 4 sata) pripremne nastave 

na određeno vrijeme i uputnicom je upućena kao tehnološki višak učiteljica Edit 

Jovanović iz OŠ Divšići. Gđu Jovanović ravnateljica je kontaktirala no ona je odbila sate iz 

razloga rasporeda i prijevoza, a o čemu je ravnateljica poslala očitovanje uredu. 

Ravnateljica traži suglasnost za raspisivanje natječaja za 2 sata (ukupno 4) pripremne 

nastave HJ temeljem suglasnosti MZOS za T.T. i istovremeno traži suglasnost za 

zapošljavanje Katje Mezulić, mag. HJ i knjiž. do 60 dana, odnosno do izbora po natječaju. 



Natječaj ide na određeno vrijeme  do 30. 06. 2016. Jednoglasno prihvaćena i objava 

natječaja i suglasnost za zapošljavanje.  

Ad3) S obzirom da je na zadnjem natječaju za matematiku na neodređeno radno 

vrijeme primljena osoba koja ne ispunjava uvjete za učitelja matematike, na 5 mjeseci, 

približava se istek njezina ugovora. Ravnateljica je izvijestila Ured državne uprave o 

upražnjenom radnom mjestu i čeka se odgovor, postoji li osoba koja ispunjava uvjete, a 

tehnološki je višak. Pretpostavlja se da tehnološkog viška neće biti jer nedostaje kadar 

matematike pa ŠO daje jednoglasnu suglasnost ravn. Za raspisivanje natječaja ukoliko 

odgovor Ureda bude da nema tehnološkog viška. 

Ad4) Ravnateljica traži suglasnost za zapošljavanje Valentine Jurič (dipl. ing. kem. 

tehn.) do 60 dana, tj do izbora po natječaju ukoliko Ured obavijesti školu da nema 

tehnološkog viška. Ravnateljica obrazlaže da je Marinela Paić koja je odabrana po 

prethodnom natječaju, sporazumno otkazala zbog dobivanja mjesta učitelja kemije na 

neodređeno radno vrijeme u Poreču s 14.02.2016. ŠO daje jednoglasnu suglasnost za 

raspisivanje natječaja na određeno vrijeme do povratka stalne učiteljice kemije s 

porodnog dopusta. 

Ad5)       Ravnateljica obavještava članove ŠO da je HZZ, područni ured Pula (KLASA: 103-

05/15-01/1588; URBROJ: 2168-27-04/3-16-04 od 4.2.2016.) prihvatio zahtjev škole za 3 

pripravnice bez zasnivanja radnog odnosa (od 15.2.2016. do 14.2.2017). Osobe su: Nina 

Šestanović, mag. educ. l.k., Ivana Bjelobradić, mag. prim. educ., Barbara Legac, mag. 

prim. educ. 

Sjednica završila u 16.15 sati. 

 

Zapisničarka:      Zamjenik predsjednice Školskog odbora: 

Karla Virgilio         Dragan Sokolović 


