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KLASA: 003-06/19-01/02 

URBROJ: 2168-07-19-04 

 

Zaključak zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora OŠ Veruda održane u 

ponedjeljak 4. veljače 2019. godine u 14:00 sati u prostorijama škole 

Nazočni: Roberto Škara, Tatjana Gergorić, Edi Lorencin, Sanja Subotić i ravnateljica 

Anita Mokorić Brščić 

Odsutni:  Dragomila Batelić, Dean Kocijančić i Branka Žutić su se ispričali zbog 

nedolaska iz opravdanih razloga 

Prijedlog dnevnog reda: 

1. Verifikacija zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora 

2. Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa i Školskog kurikuluma za 

2018./2019.  

3. Zapošljavanje po natječaju – produženi boravak i pomoćnik u nastavi 

4. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti i provođenju školskih preventivnih 

programa za prvo polugodište šk.god. 2018./19. 

5. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja 

6. Davanje suglasnosti za donošenje Statuta OŠ Veruda  

Nakon pozdrava predsjednika ŠO Veruda, prof. Roberta Škare te utvrđivanja 

nazočnosti gore navedenih članova ŠO, predsjednik je pročitao prijedlog  dnevnog 

reda. Nazočni članovi jednoglasno su usvojili dnevni red.  

 

AD. 1. Zapisnik sa 33. elektronske sjednice Školskog odbora održane elektronski u 

razdoblju od 7.1.2019. od 12:00 do 8.1.2019. godine do 12:00 sati 

usvojen/prihvaćen je u cijelosti bez rasprave. 

AD. 2. Ravnateljica je upoznala Školski odbor s promjenama u zaduženjima učitelja 

zbog novih zapošljavanja pa je tako učiteljica Paola Kuhar oslobođena razredništva i 

matematike u 6.a temeljem vlastitog zahtjeva i preporuke savjetnice koja je obavila 

stručno-pedagoški nadzor u 6.a razredu. Sukladno promjenama u zaduženjima došlo 

je i do promjene u Školskom kurikulumu u satima dodatne i dopunske nastave 

matematike i satima voditelja Školske zadruge.  



Također, Školski odbor je upoznat s prijedlogom Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i 

roditelja 6.a i 6.c razreda da se u Školski kurikulum uvrsti dvodnevni izlet 6.a i 6.c 

razreda u Italiju.  Prema Pravilniku o provođenju izleta, Školski odbor je dužan dati 

suglasnost ako se izlet provodi van granica RH. 

Školski odbor je jednoglasno suglasan s prijedlogom Učiteljskog vijeća i Vijeća 

roditelja da 6.a i 6.c razred realiziraju dvodnevni izlet u Veneciju i Padovu.  

 

AD. 3. Zapošljavanje po natječaju 

Prema raspisanom natječaju na određeno puno radno vrijeme u produženom boravku, 

stiglo je 4 zamolbe, sve stučne. Ravnateljica traži suglasnost za zapošljavanje za Anu 

Brenko Vuković, učiteljicu razredne nastave, do povratka djelatnice Ane Nefat na rad.  

Školski odbor je suglasan s prijedlogom ravnateljice. 

Na raspisani Javni poziv za pomoćnika u nastavi pristiglo je 11 zamolbi. 

Ravnateljica traži suglasnost da se za učenika Karla Vitasovića primi pomoćnica 

Barbara Franjul. 

Školski odbor je suglasan s prijedlogom ravnateljice. 

AD.4. Ravnateljica je upoznala ŠO sa Izvješćem o stanju sigurnosti i provođenju 

školskih preventivnih programa za prvo polugodište šk. god. 2018./2019. 

U prilogu se nalazi Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti i provođenju školskih 

preventivnih programa za prvo polugodište šk. god. 2018./2019. 

 

AD.5. Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju NN 64/18 

Škola je dužna donijeti Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Veruda Pula. 

Školski odbor je upoznat s novim Pravilnikom za kojeg će se od Ureda Državne uprave 

zatražiti suglasnost i koji vrijedi nakon dobivanja suglasnosti Ureda. 

ŠO jednoglasno je usvojio novi Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ 

Veruda Pula. Pravilnik u prilogu.  

 

AD.6. Ova je točka dnevnog reda naknadno uvrštena jer se u međuvremenu dobilo 

suglasnost Osnivača na Statut OŠ Veruda Pula tako da temeljem te suglasnosti 

Školski odbor daje suglasnost na donošenje Statuta OŠ Veruda.  

 

 



Sjednica je završena u 15.00 sati. 

 

Zapisničar:                                                                             Predsjednik: 

Tatjana Gergorić        Roberto Škara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


