
Osnovna škola Monte Zaro 

Boškovićev uspon 24 

Pula, 26. veljače 2015. 

KLASA: 003-06/15-01/04   

URBROJ: 2168-08-15-2 

       

Skraćeni zapisnik s 28. sjednice Školskog odbora u utorak, 26. veljače 2015. u 14,15 sati 

Nazočni: Sokolović, Bogdan, Virgilio, Krelja, Nikolić, Kancelar, Jurčević i ravnateljica Sironić 

Predsjednica Jurčević predlaže dnevni red - jednoglasno prihvaćen.. 

0. Usvajanje zapisnika sa sjednice od 20. veljače 2015. 

1. Zamolba ravnateljici djelatnica škole Karle Virgilio i Maje Radolović Čalić. 

2. Suglasnosti za zapošljavanje učitelja do 60 dana prema tekućim događajima u školi 

 

AdO. Jednoglasno prihvaćen zapisnik sa sjednice ŠO 20. veljače 2015. 

Ad1. Dana 23. veljače 2015. u školu je pristigla prethodna suglasnost (MZOS -KL:602-02/15-07/00191  

URBROJ: 533-25-15-0002) za zapošljavanje učitelja hrvatskoga jezika umjesto Snježane Lalić kojoj 28. 

veljače 2015. prestaje radni odnos zbog ostvarivanja prava na mirovinu. 

 Djelatnice Karla Virgilio i Maja Radolović Čalić zamolile su ravnateljicu da im omogući preuzimanje 

satnice hrvatskoga jezika kako ne bi predavale dvopredmetno. Ravnateljica je suglasna i traži također 

suglasnost ŠO da djelatnice preuzmu satnicu. ŠO jednoglasno potvrđuje ravnateljici.  

  Ravnateljica naglašava da će slijedom toga se osloboditi ukupno četiri sata povijesti, na neodređeno, 

koju je predavala Maja Radolović Čalić (2 sata nastave) i da je potrebno odraditi do kraja nastavne 

godine još ukupno 52 nastavna sata pripremne nastave hrvatskoga jezika za učenicu temeljem 

prethodne suglasnosti MZOS (KL: 602-02/14-06/00476; UR BROJ: 533-25-14-0002) zaprimljene u školi 

4. prosinca 2014. Također će se osloboditi satnica talijanskoga jezika ukupno 12 sati nastave s 

ukupnom pripadajućom količinom radnog vremena. Za ove tri kategorije ravnateljica će zatražiti 

prethodnu suglasnost MZOS za zapošljavanje (pov., tal., hrv. j.), a obavijestit će i Ured državne 

uprave.  

Ad2.  Ravnateljica traži suglasnost za zapošljavanje do 60 dana:  

a) za Marka Komparića, dipl. agron., za zamjenu učiteljicu prirode Sanje Štern Vukotić. Učiteljica 

je dostavila doznake da će i dalje biti na bolovanju. Slijedom toga ćemo također poslati 

zahtjev MZOS za suglasnost za raspisivanje natječaja zamjene za prirodu. Jednoglasno 

prihvaćeno. 



b) za Dimitrija Milakovića, mag.paed., za zamjenu Vedrane Majstorović, dipl.učl.rn na bolovanju. 

Jednoglasno prihvaćeno. 

c) Milice Dragičević. Učiteljici će se prekinuti dosadašnji ugovor o radu 10. ožujka 2015. jer 

učiteljici Ireni Radolović ističe porodiljni dopust. S obzirom da će učiteljica Irena Radolović 

koristiti godišnji odmor na koji  ima pravo do njezin povratka s godišnjeg odmora, a najduže 

60 dana, od 11. ožujka 2015. će se zaposliti Milica Dragičević kao zamjena učiteljice Irene 

Majstorović. Jednoglasno prihvaćeno. 

d) Karmen Grgurić, do 60 dana do dobivanja odgovora MZOS upućenog 16. prosinca 2014., KL: 

602-02/14-01/29 UR BROJ: 2168-01-14-16. Jednoglasno prihvaćeno. 

 

Sjednica završila u 15,15 sati. 

 

Zapisničarka:       Predsjednica Školskog odbora: 

Karla Virgilio, prof. hrv. j. i tal. j.         Marija Jurčević, dipl.psih.- prof. 


