
Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24 

KLASA: 003-06/18-01/03 

URBROJ: 2168/01-55-52-01-18-1 

Pula, 23.3. 2018. 

         Članovima ŠO 

                

 

PREDMET: Poziv za Školski odbor 26. ožujka 2018.. (ponedjeljak) u 14,15 sati 

 

 

 

Dnevni red: 

0. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice 19.1.2018. 

1. Usvajanje Financijskog izvješća za 2017. 

2. Suglasnost ravnateljici za raspisivanje natječaja za učitelja/icu kemije na nepuno i određeno 

radno vrijeme (20 sati) do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta  

3. Obavijest ravnateljice ŠO – korištenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 3 kandidata 

na stručnom osposobljavanju iz GK, TJ i RN 

4. Obavijest o završetku opremanja informatičke učionice sredstvima Ministarstva  

5. Obavijest o završenim radovima na ogradi i daljnjim radovima 

6. Obavijest o provedbi pilot projekta NCVVO-a 

7. Razno 

 

 

 

Predsjednica ŠO: 

Karla Virgilio, prof. HJ i TJ i knjiž., v. r. 

 

 

 

 

 

 



Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24 

KLASA: 003-06/18-01/03 

URBROJ: 2168/01-55-52-01-18-2 

Pula, 26.3. 2018. 

 

 

 

 

Skraćeni zapisnik sa sjednice ŠO od 26. 3. 2018. u 14,15 sati 

 

Nazočni: svi članovi, ravnateljica i tajnica 

 

Dnevni red: 

0. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice 19.1.2018. 

1. Usvajanje Financijskog izvješća za 2017. 

2. Suglasnost ravnateljici za raspisivanje natječaja za učitelja/icu kemije na nepuno i određeno 

radno vrijeme (20 sati) do povratka djelatnice s rodiljnog dopusta  

3. Obavijest ravnateljice ŠO – korištenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 3 kandidata 

na stručnom osposobljavanju iz GK, TJ i RN 

4. Obavijest o završetku opremanja informatičke učionice sredstvima Ministarstva  

5. Obavijest o završenim radovima na ogradi i daljnjim radovima 

6. Obavijest o provedbi pilot projekta NCVVO-a 

7. Razno 

 

Ad0) Jednoglasno prihvaćen zapisnik. 

Ad1)  Ostvareni prihodi i primici od 1.1. – 31.12.2018. iznose 6 1550218,00 kn, a rashodi 6 110 468. 

Višak prihoda  utrošen je namjenski. (npr.informatička učionica ). 

Ad2) Ravnateljici jednoglasno dana suglasnost za raspisivanje natječaja na nepuno i određeno radno 

vrijeme (20 sati do).Učiteljici kemije V.J. prestao vrijediti ugovor o radu jer u zadanom zakonskom 

roku od dvije godine nije položila pedagoške kompetencije .Ravnateljica se očitavala Uredu drž 

uprave u IŽ na uputnicu u školu(KLASA: 602-01/18-02/11;URBROJ:2163-05-02-18-38 od 16.3.2018) 

kojom je obrazložila potrebu raspisivanja natječaja iz organizacijskih razloga (upućena učiteljica radi 

na dvije škole i nastali bi veliki problemi s rasporedom sati, a pogotovo  jer će ugovor isteći početkom 

sedmog mjeseca 2018. 



3) Članovi ŠO upoznati su da se čeka dozvola za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa za kandidate koji su se javili na natječaj škole kojim koristi sredstva HZZO-aa za 

osposobljavanje kandidata za pristupanje stručnom ispitu.  

Josip Saveski za GK, Barbara Grgec Mošnja za RN i  Ana Markanjević za Talijanski jezik. 

4. Ravnateljica izvještava da je škola postupila prema uputi MZO (KLASA: 650-02/17-03/00004; 

URBROJ:533-26-17-0002 od 4.12.2017.). Iznos doznačenih sredstava od 45000,00 kn za nabavku 

informatičke oprema za učionicu informatike utrošen je prema uputi i dokumentacija je proslijeđena 

u MZO. 

5. Školska ograda je obnovljena na JI strani školskog dvorišta, a zapadni dio Grad je obećao sanirati 

ljeti kao i vanjsko stubište na ulasku PB iz sigurnosnih razloga. Također će se ljeti adaptirati sanitarije 

na prizemlju i prvom katu. 

6. Dragica Pršo koordinatorica Tima za kvalitetu u projektu izvještava da smo jedina OŠ u Istri uz 

pazinsku gimnaziju koja provodi zahtjevan projekt. Školi su doznačena sredstva za tu namjenu. MZO 

podržava projekt zbog uskladbe načina vanjskog vrednovanja  škola na teritoriju RH. 

7.Razno 

 

 

 

Zapisničarka:                                                                                                        Predsjednica ŠO: 

         Karla Virgilio, prof. HJ i TJ  


