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OSNOVNA ŠKOLA 
KAŠTANJER PULA 
KLASA: 003-06/19-01/12 
URBROJ:2168/01-55-54-08-19-2 
E mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr 
Tel. 052-543-792, fax. 635-043 
Pula, 09. prosinca  2019. godine  
 

Z A P I S N I K 
 

Zapisnik sa 33. sjednice Školskog odbora održane u ponedjeljak 09. prosinca 
2019. godine započete u 14.00 sati u uredu v.d. ravnateljice OŠ Kaštanjer Pula  

 
 
Nazočni članovi Školskog odbora:  
Marija Čulinović - predstavnik Učiteljskog vijeća 
Alex Anton Bruno Lozić - predstavnik roditelja 
Sabina Dobrila Paris - predstavnik osnivača 
Maja Prokl - predstavnik Učiteljskog vijeća 
Lena Radunić - predstavnik osnivača  
 
Odsutni članovi Školskog odbora: 
Lucija Čekić - predstavnik osnivača 
Ivana Marijanović – predstavnik skupa radnika 
 
Ostali nazočni: 
Nada Crnković, v.d. ravnateljice škole 
 
 
 
Sjednica Školskog odbora sazvana je od strane v.d.  ravnateljice škole radi 
promjene članova Školskog odbora iz Vijeća učitelja. S obzirom na potrebu 
imenovanja novog predsjednika Školskog odbora i zamjenika, predstavnik 
osnivača Sabina Dobrila Paris otvara sjednicu, utvrđuje kvorum i predlaže dnevni 
red: 
                                              
D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora  
4. Izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora  
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5. Prethodna suglasnost za zapošljavanje učitelja kemije na određeno 
nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) – 
uputnica Ureda državne uprave u IŽ 

6. Prethodan suglasnost za zapošljavanje prema raspisanim natječajima 
za:  
Stručni suradnik – pedagog – M/Ž – 1 izvršitelj na određeno puno radno 
vrijeme (40 sati i ukupnog radnog vremena) 
Učitelj geografije M/Ž – izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 
sati i ukupnog radnog vremena) 

7. Razno 
 
Predstavnik osnivača Sabina Dobrila Paris daje na glasovanje dnevni red i 
konstatira da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. 
 
  
AD1)  Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
 
 
 Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 
 
 AD2) Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora 
 
 
Zaključak: Mandat novih članova Školskog odbora je jednoglasno potvrđen. 
 
AD3) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 
 
 
Zaključak: Za predsjednika Školskog odbora jednoglasno je izabrana Marija 
Čulinovič. Za zamjenika predsjednika Školskog odbora jednoglasno je 
izabrana Ivana Marijanović. 
 
AD4) Izbor zapisničara koji će voditi zapisnik sa sjednice Školskog odbora 
 
 
Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno za zapisničara odabiru 
Maju Prokl. 
 
AD5) Prethodna suglasnost za zapošljavanje učitelja kemije na određeno nepuno 
radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena) – uputnica Ureda 
državne uprave u IŽ 
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Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice da 
se na radno mjesto kemije na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati 
ukupnog tjednog radnog vremena) primi Darinka Tuzlić, diplomirani kemičar. 
 
AD6) Prethodna suglasnost za zapošljavanje prema raspisanim natječajima za: 

- Stručni suradnik – pedagog – M/Ž – 1 izvršitelj na određeno puno radno 
vrijeme (40 sati i ukupnog radnog vremena) 

- Učitelj geografije M/Ž – izvršitelj na određeno puno radno vrijeme (40 sati i 
ukupnog radnog vremena) 

 
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog v.d. ravnateljice da 
se na radno mjesto stručnog suradnika - pedagog na određeno puno radno 
vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena) primi Marijana Percan, 
magistra pedagogije. 
 
 
Zaključak: Članovi ŠO-a upoznati su s nemogućnošću  izbora učitelja 
geografije iz razloga što se nije javio niti jedan kandidat.  
 
AD7) Razno 
 
Pod točkom razno v.d. ravnateljice obavješćuje ŠO da su u školi provedene dva 
nadzora. Državni arhiv Pazin koji je došao u uvid radi odobrenja prijedloga datog 
od strane škole za izlučivanje gradiva kojemu je prošao rok čuvanja, a za koje je 
dobiveno pozitivno rješenje. Nadzor je utvrdio da je sve zadovoljavajuće i po 
propisima.  
Nadzor MUP-a, ravnateljstvo civilne zaštite – služba civilne zaštite Pazin, koji je 
bio u inspekcijskom nadzoru radi provedbe zakona o sustavu civilne zaštite. 
Nadzor MUP-a je također utvrdio kako je sve zadovoljavajuće te usmeno predložio 
nekoliko preporuka. Preporuke se odnose na plan evakuacije koji je zastarjeli, na 
zamjenu prostorija (zbornica, knjižnica, produženi boravak). Ujedno  
v.d.ravnateljice predlaže i promjenu procijene opasnosti vezanim za temelje škole 
s obzirom na to da su oni riješeni.   
V.d. ravnateljice obavješćuje ŠO kako se u danima štrajka izgubilo 13 nastavnih 
dana. Najavljuje kao slijedi izmjena i dopuna rada škole u kojoj će biti organizirana 
nadoknada izgubljenih nastavnih dana. Izmjena i dopuna rada škole prvo će se 
dati Učiteljskom vijeću na usvajanje, a potom i Vijeću roditelja. V.d.ravnateljice daje 
prijedlog da se, nakon što Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja prihvati izmjenu i 
dopunu rada škole, ista elektroničkim putem pošalje članovima ŠO-a na glasanje. 
Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog o elektroničkom glasanju za 
usvajanje izmjena i dopuna rada škole. 
Predstavnik roditelja Alex Anton Bruno Lozić otvara temu uređenja školskog vrta. 
V.d.ravnateljice predstavlja plan uređenja vrta i sadnje raznog bilja. Ukazuje na 
sve radove koji su se prethodno trebali ostvariti kako bi se prostor adekvatno 
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pripremio za mogućnost uređenja vrta. Nakon svih priprema koje su se do sada 
realizirale moguće je krenuti s realizacijom sadnje i uređenja.  
Najavljuje skidanje rešetki s prozora učionica u prizemlju te postavljanje ograde 
koja bi dijelila vanjsko dvorišno igralište od unutarnjeg dvorišnog igrališta, čime bi 
se onemogućio pristup bližem prostoru škole za vrijeme kada škola ne radi. 
Napominje kako bi se time ujedno osigurala i veća sigurnost škole. 
V.d.ravnateljice izvješćuje ŠO o primljenom iznosu od 57.000,00 kn osiguranih za 
STEM, 5.000,00kn za lektiru, 47.000,00kn za odgojne predmete. 
Najavila je kako tableti za učenike trebaju stići nakon 16.12. 2019. godine. 
 
Sjednica je završena u 14.55 sati. 
U Puli, 09.12.2019. godine 
               
 
Zapisničar:                                                      Predsjednik Školskog odbora: 

 
 
 

_____________________                          ______________________ 
 
Maja Prokl                                                                  Marija Čulinović                     
 


