
Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24 

KLASA: 003-06/18-01/06 

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

Pula, 24.10.2018. 

         Članovima ŠO 

                

 

PREDMET: Poziv za Školski odbor 29.10. 2018. (ponedjeljak) u 14,15 sati 

 

Dnevni red: 

0. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice ŠO od 27.9.2018.  

1.  Prethodna suglasnost za zapošljavanje za kandidate prema natječaju objavljenom na mrežnim 

stranicama škole, Hrvatskoga Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Grada Pule od 

9.10.2018.- 17.10.2018. godine: 

a) učitelj/ica kemije – na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do povratka učiteljice na 

rad 

b) učitelj/ica likovne kulture- na određeno nepuno radno vrijeme (34 sati tjedno) do povratka 

učiteljice na rad 

c) učitelj/ica talijanskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) 

d)učitelj/ica prirode i biologije na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati) 

2.Razno 

Predsjednica ŠO: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Osnovna škola Monte Zaro  

Boškovićev uspon 24 

KLASA: 003-06/18-01/06 

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

Pula, 29.10.2018. 

                

PREDMET: Skraćeni zapisnik sa sjednice  Školskog odbora 29.10. 2018. (ponedjeljak) u 14,15 sati 

 

Nazočni: Pršo, Virgilio, Vulin, Krelja, Kancelar, ravnateljica Sironić 

Izočni: Savović, Nikolić 

Predsjednica Virgilio predlaže za zapisničara Svjetlanu Vulin. Jednoglasno prihvaćeno.  

Predsjednica Virgilio predlaže dnevni red.  

Dnevni red: 

0. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice ŠO od 27.9.2018.  

1.  Prethodna suglasnost za zapošljavanje za kandidate prema natječaju objavljenom na mrežnim 

stranicama škole, Hrvatskoga Zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Grada Pule od 

9.10.2018.- 17.10.2018. godine: 

a) učitelj/ica kemije – na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do povratka učiteljice na 

rad 

b) učitelj/ica likovne kulture- na određeno nepuno radno vrijeme (34 sati tjedno) do povratka 

učiteljice na rad 

c) učitelj/ica talijanskog jezika na neodređeno, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) 

d)učitelj/ica prirode i biologije na neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati) 

2. Razno 

 

Jednoglasno prihvaćeno.  

Ad 0) Zapisničarka čita zapisnik sa sjednice od 27.9.2018. Jednoglasno prihvaćen. 

Ad 1) Ravnateljica Sironić traži prethodnu suglasnost za zapošljavanje za kandidate prema natječaju iz 

točke 1. dnevnog reda: 

a) jednoglasno dana suglasnost za Valentinu Jurič, dipl. ing.  kemijske tehnologije (kemija, određeno 

nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, do povratka učiteljice na rad) 

b) jednoglasno dana suglasnost za Karmen Ladavac Crepaldi, prof. likovne kulture (likovna kultura, 

određeno nepuno radno vrijeme, 34 sati tjedno, do povratka učiteljice na rad) 



c) jednoglasno dana suglasnost za Paolu Živolić Zec, mag. talij. filologije (talijanski jezik, 12 sati 

tjedno, neodređeno, nepuno radno vrijeme) 

d) jednoglasno dana suglasnost za Tinu Vidulin, mag. inž. molekularne biotehnologije 

(priroda/biologija, neodređeno nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno) 

Ad 2) Ravnateljica upoznaje članove ŠO da će Ana Markanjević, učiteljica na stručnom 

osposobljavanju iz talijanskoga jezika, prekinuti stručno osposobljavanje radi zdravstvenih razloga.  

Čeka se odgovor od HZZ-a za Anju Kopeč, prof. povijesti, za stručno osposobljavanje bez zasnivanja 

radnog odnosa (mjera za starije od 30 godina). 

 

 

 

 

Predsjednica ŠO: 

 

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

 

 


