
REPUBLIKA HRVATSKA  

ŽUPANIJA ISTARSKA  

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA 

 F A Ž A N A  

KLASA:003-06/18-01/28 

Urbroj:2168-02-01-18-02 

Zaključci 2. sjednice Školskog odbora 

 

Vrijeme održavanja sjednice :1.listopad 2018. 

Mjesto održavanja: OŠ Fažana, ured ravnateljice 

Vrijeme počeka sjednice: 18.30 sati 

Prisutni: Dubravka Petković, Hana Kukoč-Paun,Paola Krstulović, Tanja Topolovec 

Odsutni: / 

Ostali prisutni: ravnateljica Marjana Starčić 

Predsjednica Školskog odbora otvara sjednicu i konstatira da je sjednici prisustvuje dovoljan 

broj članova potreban za održavanje sjednice i pravovaljano odlučivanje. 

Zapisnik sa sjednice će voditi gđa Hana Kukoč Paun. 

Predsjednica Školskog odbora  predlaže dopunu dnevnog reda poslanog u pozivu, klasa003-

06/81-01/28, urb broj2168-02-01-18-01 s još dvije točke dnevnog reda koje glase: Suglasnost 

o nastavku progona učitelja D.N. i Odluka o zabrani parkiranja unutar školskog dvorišta. 

Dnevni red 2. sjednice Školskog odbora  glasi: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2.Usvajanje Godišnjeg plana i programa škole i Školskog kurikuluma 

3. Rješavanje zamolbi po natječaju 

4.Suglasnost o nastavku progona učitelja D.N. 

5. Odluka o zabrani parkiranja unutar školskog dvorišta. 

Školski odbor jednoglasno je prihvatio predloženi dnevni red 

 

Zaključci 

Ad1. Jednoglasno se usvaja zapisnik s prethodne sjednice bez primjedbi 



Ad2. Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program i Školski kurikulum OŠ 

Fažana za šk. god 2018./2019. 

Ad 3. Školski odbor daje prethodnu  suglasnosti ravnateljici za zasnivanje radnih odnosa na sljedeća 

radna mjesta:  

Učitelj razredne  nastave na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni/rodiljni dopust) 

primi Mateju Brodarič, učiteljicu razredne nastave. 

Učitelj Prirode na neodređeno nepuno radno vrijeme 6 sati tjedno primi Marka Komparića, 

diplomiranog agronoma, ali zbog neispunjenja uvjeta natječaja na određeno vrijeme. 

Učitelj Fizike na neodređeno nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno primi Lucijana Matiku, učitelja 

fizike i tehničke kulture. 

Učitelj Razredne nastave u Produženom boravku 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme primi  

Ines Šakić, učiteljicu razredne nastave-  do 31.12.2018. i Barbaru Kutlača Draščić         , učiteljicu 

razredne nastave za zamjenu za bolovanje. 

Ad4. Sadržaj  ova točke dnevnog reda ima oznaku tajnosti zbog zaštite osobnih prava i podataka te 

stoga nije javno dostupna. 

Ad 5.Na prijedlog člana Školskog odbora članovi Školskog odbora nemaju primjedbi te jednoglasno 

donose : 

Odluku 

o zabrani parkiranja osobnih vozila unutar školskog dvorišta osim dostavnih vozila i u drugim 
osobama uz prethodnu suglasnost ravnatelja. 

Vrijeme završetka sjednice: 20.45 sati 

 

                                                                                                               Predsjednica Školskog odbora 

Dubravka Petković 

 

 

 


