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OSNOVNA ŠKOLA 
KAŠTANJER PULA 
KLASA: 003-06/19-01/10 
URBROJ:2168/01-55-54-08-19-2 
E mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr 
Tel. 052-543-792, fax. 635-043 
Pula, 04. listopada  2019. godine  
 

Z A P I S N I K 
 

Zapisnik sa 31. sjednice Školskog odbora održane u petak 04. listopada 2019. 
godine održane  

u uredu v.d. ravnateljice Škole s početkom u 14.00 sati 
 

 
Sjednica je započela u 14.00 sati. 
Početak u 14.00 sati dana 04.10.2019. godine 
Nazočni:  
Ivana Maričić,  
Lena Radunić  
Lucija Čekić 
Sabina Dobrila Paris 
Odsutni: Nevena Starčević, Alex Anton Bruno Lozić, Ivana Marijanović 
 
Zamjenica predsjednice Školskog odbora Ivana Maričić, utvrdila je kvorum i 
predložila dnevni red: 
                                              
D n e v n i   r e d: 

1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
2. Izvješće o radu u školskoj 2018./2019. godini 
3. Donošenje godišnjeg plana i programa rada za školsku 2019./2020. 

godinu 
4. Donošenje Školskog kurikuluma za 2019./2020. školsku godinu 
5. Izvješće o stanju sigurnosti za period od 01.01. do 31.08.2019. godine 
6. Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice  
7. Zapošljavanja (engleski,  povijest, vjeronauk)  
8. Razno 

Predlaže se da zapisničar ove sjednice bude član ŠO Lucija Čekić. 
  
Svi članovi Školskog odbora suglasni su s predloženim dnevnim redom i 
zapisničarem. 
Zamjenica predsjednica ŠO otvara sjednicu te započinje usvajanjem Zapisnika s 
prethodne sjednice.  
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AD1)  Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 
 
 
 Zaključak: Zapisnik s prethodne sjednice se jednoglasno usvaja. 
 
 AD2) Izvješće o radu u školskoj 2018./2019. godini 
 
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno usvajaju izvješće rada za OŠ Kaštanjer 
Pula za školsku 2018./2019. godinu. 
 
 
AD3) Donošenje godišnjeg plana i programa  rada za školsku 2019./2020. godinu 
 
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno donose Godišnji plan i program rada za 
školsku 2019./2020. godinu kao u tekstu utvrđenom na današnjoj sjednici. 
 
AD4) Donošenje Školskog kurikuluma za 2019./2020. školsku godinu 
 
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno donose Školski kurikulum za školsku 
2019./2020. godinu kao u tekstu utvrđenom na današnjoj sjednici. 

 
 
AD5)  Izvješće o stanju sigurnosti za period od 01.01. do 31.08.2019. godine 
    
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno prihvaćaju  Izvješće o stanju sigurnosti za 
period od 01.01. do 31.08.2019. godine. 
 
AD6) Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice  
 
 
Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno donose Pravilnik o radu školske knjižnice 
kao u tekstu utvrđenom na današnjoj sjednici. 
 
AD7) Zapošljavanja (engleski,  povijest, vjeronauk)  
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Zaključak: Članovi ŠO-a jednoglasno daju  prethodnu suglasnost za 
zapošljavanje na neodređeno nepuno radno vrijeme Ariani Bebek, prof. 
povijesti kao iskazani višak Ureda državne uprave u IŽ za radno mjesto učitelja 
povijesti,    prihvaćaju  promjene kako  je nova  učiteljica engleskog jezika 
Magdalena Matijaš, dipl. učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom 
engleskog jezika i  vjeroučiteljicu Ivanu Žagrić, dipl. teolog upućenu od 
Katehetskog ureda Porečko-Pulske biskupije za školsku 2019./2020. godinu.  
 
AD8) Razno 
Pod točkom razno v.d. ravnateljica Škole izvješćuje ŠO kako je utrošeno 57.000, 00 
kuna za nabavu sredstava i opreme potrebnih za provedbu kurikuluma  o čemu je 
informirano  nadležno ministarstvo.  
Svi učenici kojima je iskazana potreba za pomoćnikom u nastavi osiguran je isti. 
Za nabavu lektire u školskoj knjižnici dobili smo 5000,00 kn od MZO i  5.000,00 kn od 
osnivača Grada Pule. 
Uključili smo se u Shemu školskog  voća,  mlijeka i meda. 
 
Sjednica je završila 04.10.2019. godine u 15.30 sati 
U Puli, 04.10.2019. godine 
               
 
 Zapisničar:                                      Zamjenica predsjednik Školskog odbora: 

 
Lucija Čekić                                                            Ivana Maričić                     
 


