
REPUBLIKA HRVATSKA 
ŽUPANIJA ISTARSKA 
OŠ «MONTE ZARO» PULA 
Boškovićev uspon 24 
KLASA: 003-06/15-01/09 
URBROJ: 2168-08-15-4 
U Puli, 09.07.2015. 
 
Zapisnik sa 33. Sjednice Školskog odbora održane 09.07.2015. u 8,00 sati 

Nazočni: Dragan Sokolović, M. Nikolić, Krelja, L. Bogdan, Vigilio, Sara Rajko (računovođa), Branka 

Sironić (ravnateljica) 

 

Školski odbor, uz njen pristanak, imenuje Lori Bogdan kao zapisničarku. 

 

DNEVNI RED: 

0. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice ŠO 

1. Usvajanje šestomjesečnog financijskog izvješća za 2015. godinu (računovođa škole S. Rajko)  

2. Suglasnost MZOS za upražnjena radna mjesta talijanskoga jezika, povijesti i matematike 

3. Usvajanje izmjena i dopuna Pravilnika o radu školske knjižnice 

4. Razno 

 

Ad 0.) Ravnateljica Branka Sironić čita zapisnik s prethodne sjednice ŠO koji je jednoglasno usvojen od 

strane ŠO.  

Ad 1.) Računovođa iznosi financijsko izvješće za 2015. godinu.  

Ad 2.) MZOS je dalo suglasnost za zapošljavanje na radna mjesta učitelja talijanskoga jezika, povijesti i 

matematike. Suglasnosti su primljene 1. lipnja 2015. 

Ad 3.) Usvojene izmjene i dopune Pravilnika o radu školske knjižnice na prijedlog knjižničarke. 

Ad 4.)  

a) Ravnateljica čita rješenje više inspektorice rada i mir.sustava  (KLASA: UP/1/116-04-15-

01/6, URBROJ: 524-10-01-03/1-15-1 od 3.6.2015.). Rješenjem se odbacuje kao neutemeljen 

zahtjev I.Ć. radi ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju temeljem zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za radno mjesto učitelja 

hrvatskoga jezika po objavljenom natječaju pri školi. 

            b) Ravnateljica obavještava ŠO da se B. A.ponovno žali na već odbačenu presudu suda u  

                 Puli. 

            c) ŠO jednoglasno donio odluku o osnutku Učeničke zadruge temeljem čl. 19 Statuta škole. 

                Pripravne poslove privremenog Zadružnog odbora obavio je privremeni Zadružni odbor u  

                sastavu ravnateljice Branke Sironić, Ivana Iskra i Irene Radolović. zadružni odbor kojeg                        

                jednoglasno imenuje ŠO su: dva člana iz polja škole Ivan Iskra –učitelj TK i Irena Radolović –  

               uč-RN, jedan član iz polja roditelja D. Sokolović, dva člana iz reda učenika  (8.a) i  

               David Matijević (4.b) i član predstavnika lokalne samouprave M. Nikolić i član iz reda  

               suosnivača zadruge Tatjana Mandić Bulić, mr.sc.bioteh., rukovoditeljica hortikulture   

               Herculanee d.d.. Stručni voditelj zadruge je Ivan Iskra na prijedlog UV od 8.7.2015., a ŠO je  

               odredio sve voditelje koji će biti stručni suradnici pri školi i vođe sekcije temeljem rješenja o  

               tjednom zaduženju a prema GPP  i školskom kurikuluma za tekuću šk. godinu. 



d) Predsjednica SSK Lori Bogdan izvijestila je ŠO o radu klupa u šk.god 2014./2015. Koja je 

jednoglasno prihvaćena. 

e) Ravnateljica izvještava ŠO da će se u ljetnim mjesecima raspisati natječaj za stručno 

osposobljavanje ( tajnik, računovođa, razredna nastava i rehabilitator) i kako se pokažu 

potrebe. 

f) Nakon prijave Uredu državne uprave Pazin za radna mjesta temeljem suglasnosti prima se 

zamjena za BO (matematika, talijanski jezik, povijest, priroda, hrvatski jezik). ŠO daje 

jednoglasno suglasnost ravnateljici da raspiše natječaj.  

 

 

Školski odbor završio u 9:00 sati. 

 

Zapisničarka       Zamjenik predsjednice Školskog odbora 

Lori Bogdan, prof.TZK                                     Dragan Sokolović 

   

_____________________                                                     __________________________ 


