SKRAĆENI Z A P I S N I K
sa 2. sjednice Školskog odbora od 27. lipnja 2017. (KLASA:003-06/17-01/06,
URBROJ :2170-55-01-17-2 od 30.06.2017.)
Z A P I S N I K
sa 2. sjednice Školskog odbora održane 27. LIPNJA 2017.g. ( UTORAK ) u 17,00 sati u zbornici škole.
Nazočni : Ivanka Vulić – predsjednica Školskog odbora; Marino Pešut ; Snježana Šerić i Branimir Reš ; ravnatelj škole
Marko Starčević i Vesna Musulin, tajnica škole kao zapisničar.
Izočni : Predstavnici osnivača koji još uvijek nisu imenovani od Grada Rijeke
Sjednicu otvara predsjednica Školskog odbora gđa Ivanka Vulić, kostatira da je sjednici nazočna natpolovična
većina njenih članova, te se mogu donositi pravovaljane odluke i zaključc.
Na prijedlog predsjednice, članovi Školskog odbora usvajaju jednoglasno slijedeći

Dnevni
1.
2.
3.

red:

Verifikacija zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane 4.svibnja
2017.g.
Rasprava i usvajanje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
Razno – kadrovska problematika
Zapisnik o stanju knjižničmnog fonda školske knjižnice nakon provedenog
postupka otpisa, reinventarizacije i unosa u računalni program ZaKi

AD.1.
Kako primjedbi nema , članovi Školskog odbora donose jednoglasno
ZAKLJUČAK
o verifikaciji zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora održane 4. 05. 2017.
AD.2.
Članovi Školskog odbora, na prijedlog ravnatelja donose jednoglasno
ODLUKU
o usvajanju Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u predloženom tekstu
AD.3.
-

KADROVSKA PROBLEMATIKA

Na temelju pismenog zahtjeva radnika članovi Školskog odbora donose jednoglasno
ODLUKU
o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu za
dugogogdišnjeg osiguranika BRANKU DRLJAČI iz Rijeke, D. Cesarića 22, učitelju
matematike i fizike sa 10. kolovoza 2017.g.
Temeljem Aneksa Ugovora o radu od 25.11.2016.g. ( KLASA: 112-02/16-01/19;URBROJ : 217055-01-16-1), članovi Školskog odbora na prijedlog ravnatelja donose jednoglasno
ODLU KU
o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu NIKOLI
ŠPRLJANU iz Rijeke, F. Belulovoića 8, učitelju matematike sa 31. kolovoza 2017.g.
Temeljem Aneksa Ugovora o radu od 25.11.2016.g. ( KLASA: 112-02/16-01/02 ; URBROJ : 217055-01-16-3), članovi Školskog odbora na prijedlog ravnatelja donose jednoglasno
ODLUKU
o prestanku radnog odnosa zbog ispunjavanja uvjeta za starosnu mirovinu LJILJANI
BADURINI iz Rijeke, V. Benca 2, učiteljici engleskog jezika sa 31. kolovoza 2017.g.
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Na prijedlog ravnatelja, a sukladno čl. 105.,106.,107. st.10 alineja 3 i članku 114. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te čl. 23. st. 5 GKU-a od 11.04.2017.g. (NN,39/2017.),
članovi Školskog odbora donose jednoglasno
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o radu sa
KOSOVAC VEDRANOM, VSS-prof. informatike i engleskog jezika iz Rijeke,
Lukačićeve stube 2, koji će preuzimanjem pola satnice engleskog jezika od
umirovljene radnice, ostvariti pravo na puno radnu normu u nastavi engleskog
jezika na neodređeno vrijeme sa 1. rujna 2017.g.
Sukladno prednje navedenoj odluci,a temeljem Odluke o zabrani novog zapošljavanja
službenika i namještenika u javnim službama RH (NN,70/16.) i Obavijesti MZOS-a od 5.10.2016.g.
temeljem koje nije potrebna suglasnost za popunu postojećih upražnjenih radnih mjesta, škola će
preostalih pola satnice engleskog jezika iskazati Uredu državne uprave PGŽ-a na neodređeno vrijeme.
Na prijedlog ravnatelja, a sukladno čl. 105.,106.,107. st.10 alineja 3 i članku 114. Zakona
o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te čl. 23. st. 5 GKU-a od 11.04.2017.g. (NN,39/2017.),
članovi Školskog odbora donose jednoglasno
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o radu na neodređeno
vrijeme sa ½ r. vremena u nastavi informatike sa DARIOM BARANAŠIĆ,VSSprofesorom matematike i informatike iz Rijeke, Cvjetna 20, sa 1. rujna 2017.g.
Radnica će zajedno s Ugovorom koji ima sa školom kao učitelj informatike u programu
ranog učenja od I. do IV. r. na neodređeno vrijeme sa ½ r.vremena, a kojeg financira
osnivač , ostvariti punu radnu normu od 40 sati rada tjedno sa 1. rujna 2017.g.
Na prijedlog ravnatelja, a sukladno čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi, članovi Školskog odbora donose jednoglasno
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Aneksa Ugovora o radu sa KARMENT
TOIĆ DLAČIĆ, VSS-profesorom matematike i informatike iz Cresa, Put brajdi 5 koja
će sa 1. rujna 2017.g. preuzeti i izvođenje nastave matematike
Sukladno prednje donesenim odlukama,a temeljem Odluke o zabrani novog
zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama RH (NN,70/16.) i Obavijesti MZOS-a od
5.10.2016.g. temeljem koje nije potrebna suglasnost za popunu postojećih upražnjenih radnih mjesta,
škola će preostale potrebe za učiteljem matematike puno radno vrijeme na neodređeno vrijeme, učiteljem
matematike za 12 sati nastave redovite nastave na neodređeno vrijeme i učiteljem fizike za 4 sata redovite
nastave tjedno prijaviti Uredu državne uprave PGŽ-a u Rijeci.
- ZAPISNIK O STANJU KNJIŽNIČNOG FONDA
Prima se na znanje Zapisnik o stanju knjižničnog fonda školske knjižnice nakon provedenog postupka
otpisa, reinventarizacije i unosa u računalni program ZaKi.
- PRODUŽENI BORAVAK
Ravnatelj je upoznao Školski odbor sa odgovorom Grada Rijeke od 21.6.2017.g. kojim nam se ne
odobrava četvrta grupa PB za šk. 2017./18.g.
Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava sa radom u 17,30 sati.
ZAPISNIČAR : Vesna Musulin

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Ivanka Vulić,v.r.
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