
Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24  

KLASA: 003-06/21-01/01 

URBROJ: 2168/01-55-52--21-1 

Pula, 12.1. 2021. 

. 

 

 

Poziv na sjednicu Školskog odbora  

Sjednica ŠO održat će se u petak, 15.1. 2021. u 14:30 sati 

  

 

Dnevni red: 

 

0. Prihvaćanje zapisnika s online sjednice od 21.12.2020. 

1. Prethodna suglasnost ravnateljici za zapošljavanje pomoćnika u nastavi na određeno 

vrijeme (ukupno 27 sati) prema javnom pozivu od 5.1.2021.0-13.1.2021. 

3. Nastavak nastave na daljinu  za predmetnu nastavu od 18.1.2021. 

4. Suglasnosti za raspisivanje natječaja ovisno o odgovorima Upravnog  odjela za 

obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin na prijave potreba za zapošljavanje za 

a) učitelj/ica Engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice) 

b) Učitelj/ica produženi boravak određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice) 

c) spremač/ica određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice) 

 

 

 

         Predsjednica ŠO: 

       Karla Virgilio, prof. HJ i TJ i knjiž. 

 



 

Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24  

KLASA: 003-06/21-01/01 

URBROJ: 2168/01-55-52--21-2 

Pula, 12.1. 2021. 

. 

 

 

Skraćeni zapisnik sa  sjednice Školskog odbora  

u petak, 15.1. 2021. u 14:30 sati 

Nazočni: K. Virgilio, D.Pršo, S.Vulin, M.Nikolić, S.Krelja, T.Kancelar 

Izočna: M. Savović 

  

Predsjednica predlaže za zapisničara Svjetlanu Vulin . Jednoglasno prihvaćeno. 

Predsjednica predlaže : 

Dnevni red: 

 

0. Prihvaćanje zapisnika s online sjednice od 21.12.2020. 

1. Prethodna suglasnost ravnateljici za zapošljavanje pomoćnika u nastavi na određeno 

vrijeme (ukupno 27 sati) prema javnom pozivu od 5.1.2021.0-13.1.2021. 

3. Nastavak nastave na daljinu  za predmetnu nastavu od 18.1.2021. 

4. Suglasnosti za raspisivanje natječaja ovisno o odgovorima Upravnog  odjela za 

obrazovanje, sport i tehničku kulturu Labin na prijave potreba za zapošljavanje za 

a) učitelj/ica Engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice) 

b) Učitelj/ica produženi boravak određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice) 

c) spremač/ica određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice) 

Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 

Ad0) Zapisnik jednoglasno prihvaćen. 



Ad1) Ravnateljica traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje Emiliana Doranija, inžinjera 

prometa za pomoćnika u nastavi prema javnom pozivu . Kandidat je jedan od najbolje 

rangiranih kandidata prema procjeni Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata u 

sastavu (Matea Laginja, predsjednica, Marija Crnković, članica i Cinzia Steffe Pašalić, 

članica. 

Ad2) ŠO donosi jednoglasno odluku da nastava 2. polugodišta za učenike predmetne 

nastave bude na daljinu do 31.1.2021. prema Odluci Stožera CŽ IŽ, a i Državnog stožera. 

Učenici razredne nastave dolazit će u školu prema epidemiološkim uvjetima. 

Ad3)  

a) Ravnateljica obavještava da je učiteljica (K.G.) na zamjeni učiteljice koja koristi 

neplaćeni dopust (N.M.) otvorila duže bolovanje i slijedom toga prijavit će se upražnjeno 

radno mjesto Upravnom odjelu. ŠO se slaže da ukoliko ne bude prijavljenih tehnoloških 

viškova škola pristupi raspisivanju natječaja. 

b)Učiteljica (B.G.M.) u PB na zamjeni M.D. sporazumno je otkazala zbog dobivanja drugog 

radnog mjesta. Upražnjeno radno mjestu učitelja/ice RN u produženom boravku prijavit će 

se Upravnom odjelu. ŠO se slaže da ukoliko ne bude prijavljenih tehnoloških viškova škola 

pristupi raspisivanju natječaja. 

c) Spremačica (M.M.) na zamjeni djelatnice koja koristi plaćeni dopust sporazumno je 

otkazala zbog dobivanja drugog radnog mjesta. Upražnjeno radno mjesto spremača/ice 

prijavit će se Upravnom odjelu. ŠO se slaže da ukoliko ne bude prijavljenih tehnoloških 

viškova škola pristupi raspisivanju natječaja. 

 

 Završilo u 14, 50. 

Zapisničarka: 

Svjetlana Vulin                                                                  Predsjednica ŠO: 

       Karla Virgilio, prof. HJ i TJ i knjiž. 

 

 

 

 

 

 


