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Grad Pula,

Upravni odjel za druStvene djelatnosti

ZAPISNIK

s odrZane 48. sjednice Skolskog odbora koja se odrZala27. studeno g2020. (petak) s
podetkom u 13.00 i zavrSetkom u I 3.45.

Prisutni: Zidaric Puhar, Jovanovi6, Avdid Sekulid, i,abdi1,,Rai(
Odsutni: Belobraj di6 (opravdano odsutan)

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 47. sjednice Skolskog odbora
2. Suglasnost za zapoiljavanj em po obj avlj enim natj edaj ima
3. Razno

Skolski je odbor JEDNOGLASNO sa Sest glasova ZAprihvatio prijedlog dnevnog reda
dana5nje sjednice Skohkog odbora.

Ad 1)

Stolski je odbor JEDNOGLASNO usvojio zapisnik s 47. sjednice sa Sest glasova ZA.

Ad 2)

Dana22.listopada objavljen je natjedaj za pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavodaza
zapo5lj avanj e,,Stj ecanj e prvog radno g iskustva/pripravni5tva" za:

1. strudnog suradnik/ca profila: psiholog, edukator rehabilitator, socijalni pedagog,
pedagog, logoped - 1 izvrSiteljlicanapuno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog
vremena, odredeno u trajanju od 12 mjeseci

Natjedaj je trajao do 3.studenog2A20. godine.

Prijavu je podnijelo 4 kandidata od kojih je samo jedan kandidat udovoljio uvjetima natjedaja.

Sukladno IzvjeS6u Povjerenstva za zapolljavanje za to radno mjesto, ravnateljica je zatraiila
sugl asno st za zap oilj avanj e Lare S eleS, socij alne pedago ginj e.



Skolski je odbor JEDNOGLASNO sa Sest glasova ZA d,ao suglasnost za zasnivanjem radnog
odnosa s Larom Sele5, socijalnom pedagoginjom na puno radno vrijeme, 40 sati tjednog
radnog vremena, odredeno u trajanju od lZ mjeseci.

Dana12. studenog 2020. godine objpvljen je natjedaj zatrirudnamjesta ito za:

t. uditelj/ica razredne nastave - 1 izvr5itelj licanaodredeno i puno radno vrijeme do
povratka uditeljice s bolovanja
uditelj/ica prirode i biologije - 1 izvr5itelj licanaodredeno i puno radno vrijeme do
povratka uditeljice s bolovanja

3. spremad/ica - 1 izvrsitelj/ica na neodredeno i puno radno vrijeme

Natjedaj je trajao do 20. studenog 2020. godine.

I . Za rudno mjesto uditelj/ica razredne nastave - 1 izvr5itelj /ica naodredeno i puno radno
vrijeme do povratka uditeljice s bolovanja prijavu je podnijelo detiri kandidata.

Sukladno Izvje56u Povjerenstva za zapolljavanje za to radno mjesto ravnateljica je zatraZila
suglasnost zazapolljavanje Mateje Brodarii Grgi6, mag. primarnog obrazovanja.

St<otski je odbor JEDNOGLASNO sa Sest glasova ZA dao suglasnost zazasnivanjem radnog
odnosa s Matejom Brodarid Grgi6 na radno mjesto uditeljice razredne nastave na odredeno i
puno radno vrijeme do povratka uditeljice s bolovanja.

2. Zaradno mjesto uditelj/ica prirode i biologije - I izvr5itelj licanaodredeno i puno radno
vrijeme do povratka uditeljice s bolovanja, prijavu je podnijelo 6 kandidata

Nitko od kandidata ne ispunjava uvjete natjedaja. Povjerenstvo je ravnateljici predloZilo da se
ne provede postupak procjene i vrednovanja kandidata.

Sukladno tome ravnateljica je zatraLilasuglasnost zazasnivar$e radnog odnosa do ponovljenog
natjedaja u roku od 5 mjeseci s Nensi PeruSko, prvostupnicom struke Znanostio moru zaradno
mjesto uditeljice prirode i biologije.

Skolski je odbor JEDNOGLASNO sa Sest glasova ZA dao suglasnost za zasnivanjem radnog
odnosa s Nensi Peru5ko prvostupnicom Znanosti o moru na radno mjesto uditeljice
prirode/biologije.

3. Zarudno mjesto spremad/ica - 1 izvrSitelj/ica na neodredeno i puno radno vrijeme,
prijavu je podnijelo 26 kandidata od kojih je 16 kandidata udovoljilo uvjetima natjedaja.

Sukladno Izvje5du Povjerenstva za zapoiljavanje za to radno mjesto ravnateljica je zatra1ila
suglasnost za zapolljavanj e Marij e Kurtovii.

Skolski je odbor JEDNOGLASNO sa Sest glasova ZA dao suglasnost za zasnivanjem radnog
odnosa s Marijom Kurtovii na mjesto spremadice na neodredeno i puno radno vrijeme.

2.



Ad 3)

Razno-obavijesti

o Ravnateljica je obavijestila dlanove Skolskog odbora daje Skola morala preii na nastavu
na daljinu u razdoblju od 13. do 20. studenog 2}2}.godine zbog pojavezaruzeunutar Skole.
Prije povratka u Skolu poslan je dopis svim roditeljima, preko predstavnika roditelja u
Vije6u roditelja, u kojem su navedene sve vaZne mjere i propisi u skladu s nepovoljnom
epidemiolo5kom situacijom.

Zapisnidar

Jasna Labdil

Predsjednik Skokkog odbora

Josip Ra
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