
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

OSNOVNA ŠKOLA VERUDA PULA 

Banovčeva 27, 52100 Pula  

 

KLASA: 003-06/19-01/18 

URBROJ: 2168-07-19-03 

U Puli, 8. siječnja 2019. godine 

Zaključak zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora  

održane elektronskim putem u vremenskom razdoblju od 7.1.2019.g. od 12:00 sati do 

8.11.2019. godine do 12:00 sati. 

Ravnateljica Anita Mokorić Brščić, prof. je dana 7. prosinca 2019. godine Pozivom 

(KLASA:003-06/19-01/01 URBROJ:2168-07-19-01) sazvala  elektronsku sjednicu na temelju 

članka 47. Statuta Osnovne škole Veruda.  

 

DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice 

2. Utvrđivanje prijedloga statuta OŠ VERUDA 

3. Zapošljavanje po na natječaju 

 

Od članova Školskog odbora zatraženo je da se u vremenskom razdoblju od .1.2019.g. od 12:00 

sati do 8.11.2018. godine do 12:00 sati očituju o prijedlogu dnevnog reda.  

Dragomila Batelić se nije očitovala. Ostali članovi Školskog odbora su se očitovali. 

 

AD.1. 

Zapisnik sa 32. sjednice Školskog odbora održane dana usvojen/prihvaćen/potvrđen je u cijelosti 

bez rasprave. 

 

AD.2. 

Dana 19. srpnja 2018. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

odgoju i obrazovanju. Škola je dužna u roku od šest mjeseci uskladiti odredbe spomenutog 

zakona sa Statutom Škole. Slijedom gore navedenoga ravnateljica predlaže članovima Školskog 

odbora prijedlog Statuta OŠ Veruda te traži utvrđivanje prijedloga Statuta. Utvrđivanje 

prijedloga Statuta od strane Školskog odbora potrebno je kako bi se isti uputio Gradskom Vijeću 

Grada Pule, a radi davanja prethodne suglasnosti. 

 

Glavne izmjene odnose se na postupak izbora i imenovanja ravnatelja, nužne uvjete i 

kompetencije koje ravnatelj treba imati; mijenjanu se rokovi u kojima se donose Školski 

kurikulum i Godišnji plan i program te umjesto 30.9. novi je rok za donošenje dokumenata 

7.10., a rok za dostavu istih Ministarstvu je 15.10. tekuće školske godine. također Školski 

kurikulum treba po novim izmjenama Zakona sadržavati strategiju razvoja škole, ravnatelj 

može samostalno sa radnikom sklopiti ugovor o radu ne dulje od 60 dana; roditelj učenika ima 

pravo i obvezu biti upoznat sa svim sadržajima obuhvaćenim nastavnim planom i programom 

i školskim kurikulumom objavljenim na mrežnim stranicama škole, obveznim u izbornim 



nastavnim predmetima, izvannastavnim, eksperimentalnim i posebnim programima, među 

predmetnim modulima i /ili sadržajima, a za sudjelovanje učenika u izbornim i fakultativnim 

predmetima, aktivnostima, modulima, projektima i programima koji nisu obvezni potrebno je 

pribaviti pisanu suglasnost roditelja. 

 

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe na prijedlog statuta te su dali prethodnu 

suglasnost. 

 

AD.3. 

 

1.) Dana 17.12.2018. raspisan je natječaj za učitelja fizike i matematike. Na natječaj za 

učitelja fizike javilo se četiri kandidata: Nenad Mihelčić, Ivan Jelenić, Vladimir 

Filipović i Helena Ignjatić. Od navedenih kandidata samo Ivan Jelenić ima potrebnu 

stručnu spremu (mag. fizike), ostali kandidati su nestručni. Nakon razgovora sa 

kandidatom Ivanom Jelenićem, isti je odlučio povući svoju prijavu na natječaj zbog 

zaposlenja u drugu obrazovnu ustanovu. Ravnateljica stoga predlaže da se na radno 

mjesto učitelja fizike zaposli Vladimir Filipović, ing. strojarstva, kao nestručnu osobu, 

do najdulje 5 mjeseci, koji je i u prvom polugodištu predavao fiziku u OŠ Veruda, te 

moli članove Školskog odbora suglasnost za navedenog kandidata. 

Članovi su se složili s prijedlogom ravnateljice te dali svoju suglasnost. 

 

2.) Za radno mjesto učitelja matematike na natječaj se javilo dva kandidata: Ivan Jelenić i 

Helena Ignjatić. Oboje nestručni. Ravnateljica predlaže da se radni odnos osnuje sa 

kandidatkinjom Helenom Ignjatić koja je završila tehnički fakultet i koja je po struci 

magistra inženjerka brodogradnje, kao nestručnom osobom do najdulje 5 mjeseci. 

Članovi su se složili s prijedlogom ravnateljice te dali svoju suglasnost. 

 

                                                                                                         

                                                                                                          

 

Zapisnik vodila:                                                                              Predsjednik Školskog odbora:                                    

        Sara Filiplić                                                                                    Roberto Škara, prof.  

 

   


