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OSNOVNA ŠKOLA 
KAŠTANJER PULA 
KLASA: 003-06/17-01/11 
URBROJ: 2168/01-55-54-08-17-2 
E mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr 
Tel. 052-543-792, fax. 635-043 
Pula, 29. listopada 2019. godine      
 

 

Z A P I S N I K 
 

Zapisnik sa 32. sjednice Školskog odbora održane u utorak 29. listopada 2019. godine započete 
u 14,20 sati u kabinetu v.d.ravnateljice OŠ Kaštanjer Pula 

 
Nazočni članovi Školskog odbora:  
Nevena Starčević, predstavnik Učiteljskog vijeća, Lena Radunić, predstavnik osnivača, Sabina 
Dobrila Paris, predstavnik osnivača i Alex Anton Bruno Lozić , predstavnik roditelja 
 
Nenazočni članovi Školskog odbora:  
Lucija Čekić, predstavnik osnivača – opravdano, Ivana Maričić, predstavnik Učiteljskog vijeća 
– opravdano, Ivana Marjanović, predstavnik radnika - opravdano  
 
Ostali nazočni:  
Nada Crnković, v.d. ravnateljice škole 
 
 
Predsjednica Školskog odbora Nevena Starčević vodi sjednicu, utvrđuje kvorum i predlaže 
sljedeći dnevni red: 
 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje prema raspisanim natječajima za:  

-radno mjesto učitelja hrvatskog jezika M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno 
vrijeme (40 sati ukupnog radnog vremena)  
-radno mjesto učitelja razredne nastave za rad u produženom boravku na neodređeno puno 

radno vrijeme (40 sati ukupnog radnog vremena)  

-radno mjesto učitelja informatike M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme  

(16 sati ukupnog radnog vremena)  

-radno mjesto učitelja geografije M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme  

(10 sati ukupnog radnog vremena)  

-radno mjesto učitelja fizike M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme (24 sata 

ukupnog radnog vremena)  

-radno mjesto učitelja matematike M/Ž – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati 

ukupnog radnog vremena)  

-radno mjesto učitelja razredne nastave za rad u produženom boravku na određeno puno 

radno vrijeme (40 sati ukupnog radnog vremena)  
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-radno mjesto učitelja geografije M/Ž – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati 

ukupnog radnog vremena)  

3. Razno 
 

 
Predsjednica Školskog odbora Nevena Starčević daje na glasovanje dnevni red i konstatira da je 
dnevni red prihvaćen jednoglasno.  
 
Ad. 1)  Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
 
 
Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se od strane ŠO-a jednoglasno usvaja. 
 
Ad. 2) Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje na radna mjesta prema natječaju za: 
        

- radno mjesto učitelja hrvatskog jezika M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

(40 sati ukupnog radnog vremena) 

 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d ravnateljice da se na radno 
mjesto učitelja hrvatskog jezika na puno neodređeno radno vrijeme primi Ilija Ćorić, 
magistar hrvatskog jezika i književnosti. 
 

- učitelja razredne nastave za rad u produženom boravku na neodređeno puno radno vrijeme 

(40 sati ukupnog radnog vremena)  

 
 

Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice da se na radno 
mjesto učitelja razredne nastave na neodređeno puno radno vrijeme primi Maja Prokl, 
magistra primarnog obrazovanja. 
 

- radno mjesto učitelja informatike M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme  

(16 sati ukupnog radnog vremena) 

  
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice da se na radno 
mjesto učitelja informatike na neodređeno nepuno radno vrijeme primi Nikolina 
Stjepanović, mag.educ.inf. 
 

- radno mjesto učitelja geografije M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme  

(10 sati ukupnog radnog vremena) 
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Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog  v.d. ravnateljice da se na radno 
mjesto učitelja geografije primi Matija Živković, mag. geografije.  
 

- radno mjesto učitelja fizike M/Ž – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme 
(24 sata ukupnog radnog vremena) 

 
  

Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice da se na radno 
mjesto učitelja fizike primi Sanja Grgorinić, dipl. ing. strojarstva.  
 

- radno mjesto učitelja matematike M/Ž – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati 

ukupnog radnog vremena) 

 
             

. 
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice da se na radno 
mjesto učitelja matematike primi Martina Livović, sveučilišna prvostupnica matematike.  
 

- radno mjesto učitelja razredne nastave za rad u produženom boravku na određeno puno 

radno vrijeme (40 sati ukupnog radnog vremena) 

 
            

 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice da se na radno 
mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme 
primi Ana Kvaranta, magistra primarnog obrazovanja. 
 

- radno mjesto učitelja geografije M/Ž – 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati 

ukupnog radnog vremena) 

 

Predsjednica Školskog odbora daje riječ v.d. ravnateljice koja navodi da se na natječaj za  
radno mjesto učitelja geografije na određeno puno radno vrijeme javilo dvoje kandidata od kojih 
je jedan kandidat nije dostavio potpunu dokumentaciju, a kandidatkinja je naknadno telefonski 
odustala od natječaja pa se zaključuje da nema kandidata koji bi bili primljeni na ovo radno 
mjesto i predlaže se ponovno pokretanje natječaja. Do tada će se na 60 dana odnosno do rješenja 
novog natječaja ili do povratka zaposlenice na radno mjesto produžiti Ugovor o radu  Nikolini 
Milivojević, mag. povijesti. 
 
Ad. 3) Razno 
 
Pod točkom razno v.d. ravnateljice je obavijestila ŠO da je stiglo 16 laptopa za provođenje 
nastave po novom programu unutar kurikularne reforme za 1., 5. i 7. razrede. 
Također je obavijestila da je prije nekoliko dana zasađeno u prostoru školskog dvorišta 5 stabala 
američkog javora kao donacija Grada Pule (2 stabla od zasađenih su pripadala OŠ Tone Peruško, 
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ali obzirom da nemaju unutar svojeg školskog dvorišta prostora za sadnju prepustili su ista sadnji 
u školskom dvorištu OŠ Kaštanjer). Stabla su posadili predstavnici Eko grupe škole i Vijeća 
učenika. 
Poslan je i upit Herculanei za donacijom uređenja školskog dvorišta s pozitivnim odgovorom u 
vidu sudjelovanja u donaciji biljaka za živicu, bršljana uz ogradu i orezivanja krošnji stabala 
ladonja. 
V.d. ravnateljice je izvijestila i o provali u školu o čemu je obaviještena policija koja još nije 
izvršila uviđaj, ali se na kamerama škole vidi da nije bilo ulaska daljeg od glavnih vrata niti 
otuđenja imovine. Vezano uz problem noćnog okupljanja stranih osoba u dvorištu škole tražit će 
se od Grada Pule rebalans proračuna kako bi se osiguralo zaključavanje školskog dvorišta i izrada 
ograde koja bi omeđila školsko dvorište i na taj način spriječiti nepoželjne ulaske u isto. 
Predsjednica ŠO pročitala je pismo namjere člana ŠO Ivane Maričić, predstavnice Učiteljskog 
vijeća za prestankom članstva u ŠO zbog povećanih drugih obaveza, a predsjednica ŠO Nevena 
Starčević, predstavnica Učiteljskog vijeća također navodi svoju namjeru i traženje prestanka 
članstva u ŠO zbog obiteljskih problema. Preostali prisutni članovi ŠO se slože s navedenim 
traženjima te se predloži da se pita i članicu ŠO Ivanu Marjanović, predstavnicu Vijeća radnika 
želi li i ona zbog čestih izostanaka sa sjednica ŠO i obiteljskih problema istupiti iz ŠO. 
V.d. ravnateljice navodi da je na prethodnoj sjednici postavljeno pitanje pokretanja ponovnog 
natječaja za Ravnatelja OŠ Kaštanjer pa predlaže da se najprije imenuju novi članovi ŠO nakon 
čega bi moglo uslijediti pokretanje navedenog natječaja s čim se članovi ŠO slažu. 
V.d. ravnateljice navodi također da su do sada svi udžbenici za učenike osigurani i kupljeni.  
Sjednica je završena u 15,40 sati. 
 
Zapisničar:            Predsjednica Školskog odbora: 
 
______________________________   _____________________________ 
/Alex Anton Bruno Lozić /     /Nevena Starčević, prof./ 


