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Z A P I S N I K 
 

Zapisnik sa 15. sjednice Školskog odbora održane u ponedjeljak 22.kolovoza.2018. godine 
održane u uredu ravnatelja s početkom u 10 sati 

 
 

Sjednica je započela u 10 sati. 
 
Nazočni:  
Nevena Starčević, predsjednica Školskog odbora i predstavnica Učiteljskog vijeća 
Sabina Dobrila – Paris ,predstavnica osnivača 
Lucija Čekić,predstavnica osnivača 
Alex Anton Bruno Lozić, predstavnik Vijeća roditelja te 
 
Nada Crnković, ravnateljica škole 
 
 
Predsjednica Školskog odbora Nevena Starčević utvrdila je kvorum i potvrdila dnevni red: 
 
D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po objavljenom natječaju – 

pomoćnici u nastavi  
3. Odluka o imenovanju voditelja školskog sportskog društva za šk. god. 2018./2019. 
4. Privremena tjedna zaduženja učitelja i stručnih suradnika za 2018./2019. godinu 
5. Donošenje Odluke o dnevnoj cijeni školske marende i cijeni prehrane u  produženom 

boravku 
6. Razno 

              
 
Predsjednica Školskog odbora otvara sjednicu redom po točkama  
  

Ad1)  Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
 
 
Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice je jednoglasno usvojen bez izmjena istoga. 
 
 

Ad2) Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa po objavljenom natječaju –      
        pomoćnici u nastavi 

 



 
 
Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno daju suglasnost da se Jelena 
Njegovan, Mihaela Tikvicki, Sanja Tasovac, Ksenija Vidos, Tatjana Grbić i Tatjana Komšo 
prime za pomoćnike u nastavi po objavljenom natječaju. 
 
 

Ad3) Odluka o imenovanju voditelja školskog sportskog društva za šk. god. 2018./2019. 
 
 

 
 
Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju prijedlog Ravnateljice da 
se voditeljem Školskog sportskog društva za šk. godinu 2018 / 2019. imenuje 
Aleksandar Gadžić, prof. TZK. 
 
 

Ad4) Privremena tjedna zaduženja učitelja i stručnih suradnika za 2018./2019. godinu 
 

 
 

Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju prijedlog zaduženja 
učitelja i stručnih suradnika za predstojeću nastavnu godinu 
 
 

Ad5) Donošenje Odluke o dnevnoj cijeni školske marende i cijeni prehrane u    
        produženom boravku 
 

Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno prihvaćaju dnevnu cijenu školske 
marende od 8 kuna i  dnevnu cijenu  od 22,00 kune za 2 obroka u Produženom 
boravku 
 

Ad6) Razno 
 
Ravnateljica škole izvijestila je članove Školskog odbora o graditeljskim radovima u prostorima 
Knjižnice i Zbornice koji su zamijenili mjesto da bi Knjižnica dobila veći i svjetliji prostor, 
mogućnost organiziranja predavanja i primitka učenika koji imaju pauzu između 2 školska sata 
(traženje Vijeća roditelja), a i Zbornica bi dobila dosta svijetlog prostora jer se uklonio jedan 
zid. 
Također je izvijestila članove Školskog odbora o tome da je domar škole na duljem bolovanju 
te o promjenama u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje omogućuju 
Ravnatelju da bez natječaja i odluke Školskog odbora primi do 60 dana radnika u radni odnos 
ukoliko posao ne trpi odgodu. 
Također je izvijestila da se ispis iz izbornog predmeta  mora obaviti do 30.lipnja, a ne više do 
sredine kolovoza. 
Također je izviješteno da je kurikularna reforma krenula, da postoje neki problemi oko 
udžbenika, a izostavljaju se radne bilježnice kao obavezne. 

Sjednica je završila 22.08.2018.godine u 10.40 sati 

 
Nakon sjednice članovi Školskog odbora i Ravnateljica škole obišli su navedene građevinske 
radove u školi. 



 
 
 
 
U Puli, 22.08.2018. godine 
 
 
              Zapisničar:                      Predsjednik: 

 
_______________________                                                       _______________________ 
    Alex Anton Bruno Lozić                                                           Nevena Starčević, prof.  
 
 

 


