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Z A P I S N I K 
 

Zapisnik s 46. sjednice Školskog odbora održane u petak 13.11.2020. godine u učionici 
glazbene kulture  

 
Sjednica je započela u 14.00 sati. 
 
Nazočni:  
Lucija Čekić – predstavnik osnivača 
Marija Čulinović - predstavnik Učiteljskog vijeća 
Maja Prokl - predstavnik Učiteljskog vijeća 
Lena Radunić - predstavnik osnivača  
Alex Anton Bruno Lozić – predstavnik roditelja  
 
Odsutni:  
Sabina Dobrila-Paris – predstavnik osnivača  
Ivana Marijanović – predstavnik skupa radnika  
 
Sjednici su još nazočili: 
Nada Crnković – ravnateljica škole 
 
 
Predsjednica Školskog odbora Marija Čulinović  pozdravlja sve prisutne, otvara 46. 
sjednicu Školskog odbora OŠ Kaštanjer Pula, utvrđuje kvorum te predlaže dnevni red 
sjednice:       
                                        
D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti po raspisanim natječajima 

- Učitelj M/Ž - prirode i biologije na određeno puno radno vrijeme 
- Učitelj tehničke kulture M/Ž na određeno nepuno radno vrijeme ( 27 sati 

ukupnog tjednog radno vremena) 
- Učitelj povijesti M/Ž – na određeno puno radno vrijeme 
- Učitelj kemije M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena)  



- Stručni suradnik-pedagog M/Ž – na određeno puno radno vrijeme 
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 
4. Razno 

 
Članovi Školskog odbora jednoglasno su suglasni s predloženim  dnevnim redom. 
  
AD1)  Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
 
 
 Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se usvaja. Svi su suglasni. 
 
AD2) Davanje prethodne suglasnosti po raspisanim natječajima 

- Učitelj M/Ž - prirode i biologije na određeno puno radno vrijeme 
- Učitelj tehničke kulture M/Ž na određeno nepuno radno vrijeme ( 27 sati 

ukupnog tjednog radno vremena) 
- Učitelj povijesti M/Ž – na određeno puno radno vrijeme 
- Učitelj kemije M/Ž – na određeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati ukupnog 

tjednog radnog vremena)  
- Stručni suradnik-pedagog M/Ž – na određeno puno radno vrijeme 

 
 
Zaključak: Za natječaj učitelja M/Ž prirode i biologije na određeno puno radno 
vrijeme, članovi Školskog odbora OŠ Kaštanjer Pula jednoglasno su suglasni sa 
prijedlogom  ravnateljice da se  sklopi ugovor o radu s Madom Papac, magistrom 
eksperimentalne biologije. 
 
 
Zaključak: Za natječaj učitelja M/Ž tehničke kulture na određeno nepuno radno 
vrijeme (27 sati ukupnog tjednog radnog vremena), članovi Školskog odbora OŠ 
Kaštanjer Pula  jednoglasno su suglasni sa prijedlogom  ravnateljice da se  sklopi 
ugovor o radu s  Darkom Raljevićem, dipl.ing. brodogradnje. 
  
 
Zaključak: Za natječaj učitelja povijesti M/Ž na određeno puno radno vrijeme, 
članovi Školskog odbora OŠ Kaštanjer Pula jednoglasno su suglasni sa 
prijedlogom  ravnateljice da se  sklopi ugovor o radu s  Nikolom Vukelićem, mag. 
povijesti. 
 
 
Zaključak: Za natječaj učitelja kemije M/Ž na određeno nepuno radno vrijeme (20 
sati ukupnog tjednog radnog vremena), članovi Školskog odbora OŠ Kaštanjer  
Pula, jednoglasno su suglasni sa prijedlogom  ravnateljice da se  sklopi ugovor o 
radu  s Mašom  Srdić, mag. nutricionizma. 
 
 



Zaključak: Odluka izbora za natječaj suradnik-pedagog M/Ž na određeno puno 
radno vrijeme prebacuje je na sljedeću sjednicu Školskog odbora. 
 
AD3) Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu 
 
 
Zaključak: Izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu jednoglasno je usvojena 
za dio nabave metal klupa i stol za potrebe učionice u prirodi u vrijednosti 27.500,00 
bez PDV-a čime se zahvaljuje Gradu Puli na dosadašnjoj suradnji i financijskoj 
potpori.  
 
AD4) Razno 
 
Predsjednica ŠO Marija Čulinović otvara četvrtu točku dnevnog reda i predaje riječ 
ravnateljici škole Nadi Crnković. 
 
Ravnateljica navodi kako se škola mora prilagođavati trenutnim situacijama uzrokovanim 
Corona virusom, te kako je uspostavljena dobra komunikacija i suradnja s roditeljima. 
Iznosi da je OŠ Kaštanjer, prema ocjeni za digitalnu pismenost, prije dvije godine bila 
ocijenjena dvojkom a sada je procijenjena ocjenom 4 na 5.  
Geodeti su došli utvrditi mogućnosti pojačavanja Internet mreže. Kompletna predmetna 
nastava je opremljena tabletima, a nastavnici će do Božića dobiti laptope. 
 
Predsjednica ŠO Marija Čulinović poziva članove ŠO da je jave s dopunama ili pitanjima 
te daje četvrtu točku na glasanje.  
 
Zaključak: Točka razno usvojena je bez dodatnih navoda. 
 
 
Predsjednica ŠO Marija Čulinović pozdravlja sve prisutne članove ŠO i zatvara sjednicu. 
 
 
 
Sjednica je završila 13.11.2020 godine u 14:45 sati. 
 
U Puli, 07.10.2020. 

 

        Zapisničarka:                  Predsjednica: 
 

________________________                                              ________________________       
        Maja Prokl                                                                             Marija Čulinović 


