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SKRAĆENI ZAPISNIK 36. SJEDNICE 

 ŠKOLSKOG ODBORA OŠ ŠIJANA PULA 

  29.10.2019. GODINE 

 

Sjednicu  Školskog odbora Osnovne škole Šijana, Pula sazvala je predsjednica Školskog odbora. 

Ĉlanovima Školskog odbora dostavljen je i popratni materijali. 

 

Sjednici prisustvuju sljedeći ĉlanovi Školskog odbora: Ileana Zahtila Blašković, Lara 

Breĉević, Antun Pletikos, Anamarija Grgić, Tatjana Ţufić. Izostanak su opravdali Rita Raspar 

i Mihaela Zubić. Sjednici prisustvuje ravnateljica Škole. Sjednicu vodi zamjenik predsjednika. 
Sjednica je zapoĉela u 12.30 sati, utvrĊivanjem kvoruma.  

Jednoglasno je usvojen predloţeni dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice; 

2. Davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja za radno mjesto: 

1. Uĉitelj/ica geografije – 1 izvršitelj/ica na odreĊeno i nepuno radno vrijeme, 8 sati tjednog 

radnog vremena, do povratka uĉiteljice na radno mjesto 

2. Uĉitelj/ica  tehniĉke kulture i informatike – 1 izvršitelj/ica na odreĊeno i nepuno radno vrijeme, 

37 sati tjednog radnog vremena, do povratka uĉiteljice na radno mjesto 

3. Uĉitelj/ica matematike - 1 izvršitelj na neodreĊeno i nepuno radno vrijeme, 27 sati tjednog 

radnog vremena 

4. Uĉitelj/ica talijanskog jezika - 1 izvršitelj na odreĊeno i nepuno radno vrijeme, 13 sati tjednog 

radnog vremena, do povratka uĉiteljice na rad (mjesto rada matiĉna Škola, Podruĉni odjel 

Muntić i Podruĉni odjel Valtura)    

5. Uĉitelj/ica razredne nastave - 3 izvršitelja/ice na odreĊeno i puno radno vrijeme, do 

17.06.2020. godine (mjesto rada produţeni boravak u matiĉnoj Škola) 

6. Uĉitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelja/ice na odreĊeno i puno radno vrijeme, do povratka 

uĉiteljice na radno mjesto (mjesto rada produţeni boravak u Podruĉnom odjelu Muntić) 

7. Uĉitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelja/ice na odreĊeno i puno radno vrijeme, do povratka 

uĉiteljice na radno mjesto 

3. Davanje suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

- na neodreĊeno i puno radno vrijeme sa uĉiteljicom razredne nastave 

- na neodreĊeno i nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno sa uĉiteljicom engleskog jezika 

4. Razno 

 

 

Točka 1. 

Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno se prihvaća. 

 

 

Točka 2. 

Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

temeljem raspisanog natječaja 

Jednoglasno je donijeta odluka o zasnivanju radnog odnosa prema prijedlogu ravnateljice s:  

1) DRAGANOM MARJANOVIĆ MARAN za radno mjesto uĉiteljice geografije na odreĊeno i 

nepuno radno vrijeme od 8 sati tjedno, a najdulje pet mjeseci (nestruĉna zamjena-reguliranje profesije 

je u tijeku).  

2) IVICOM KURILIĆ za radno mjesto uĉitelj tehniĉke kulture i informatike na odreĊeno i nepuno 

radno vrijeme od 37 sati tjedno do povratka uĉiteljice na rad a najdulje na pet mjeseci  obzirom da 

nema potrebnu struĉnu spremu.   

3) TAMAROM FRANJEVIĆ za radno mjesto uĉitelja matematike na odreĊeno i nepuno radno 

vrijeme, 27 sati tjednog radnog vremena, najdulje pet mjeseci 

4) SAROM ZANCOVICH za radno mjesto uĉitelja talijanskog jezika na nepuno radno vrijeme, 13 sati 

tjednog radnog vremena, do povratka uĉiteljice na rad  
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5) SELENOM ROJNIĆ, STELOM TIJANIĆ i BRANKOM KONTOŠIĆ za radna mjesta uĉiteljica 

razredne nastave u produţenom boravku na odreĊeno i puno radno vrijeme do 17.06.2020. godine.  

6) NIKOLINOM GOLDIN PLETIKOS za radno mjesto uĉitelj/ica razredne nastave u produţenom 

boravku Podruĉnih odjela Muntić i Valtura  na odreĊeno i puno radno vrijeme do povratka uĉiteljice 

na radno mjesto 

7) MATEJOM BUKOVAC za radno mjesto uĉiteljica razredne nastave na odreĊeno i puno radno 

vrijeme do povratka uĉiteljice na rad.  

 

Točka 3. 

Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

Jednoglasno je donijeta odluka o zasnivanju radnog odnosa prema prijedlogu ravnateljice: 

a) s DIJANOM VLAISAVLJEVIĆ na radnom mjestu uĉiteljice razredne nastave  (mjesto rada u 

produţenom boravku), na neodreĊeno vrijeme 

 

b) s INGRID DRAGOJEVIĆ PUZJAK na radno mjesto uĉitelja engleskog jezika na neodreĊeno i 

nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno.  

 

 

                                         Zamjenica pred. Školskog odbora: 

                                 Ileana Zahtila Blašković, v.r. 

 

 


