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Pazin, 21. prosinca 2015. 
 

ZAKLJUČCI 
sa 32. sjednice  Školskog odbora održane 21. prosinca 2015. godine 

u 15,15 sati u uredu ravnatelja 
 

 
AD-1) Razmatran je i prihvaćen  zapisnik sa  31. sjednice Školskog odbora 
održane 20. studenog 2015. godine, 
AD-2) Verifikaciran je mandat Sandri Cotman-Tomac, novoimenovanom članu 
Školskog odbora iz reda roditelja. 
AD-3) Donijet je Etički kodeks,  
AD-4) Donijet je Pravilnik o kućnom redu, 
AD-5) Donijet je Financijski plan za 2016. godinu, 
AD-6) Dana je prethodna suglasnost ravnatelju Škole za zasnivanje radnog odnosa: 

a) na neodređeno vrijeme sa: 
Ksenijom Đorđević za radno mjesto nastavnik elektrotehničke skupine predmeta u 

nepunom radnom vremenu od 14 sati nastave tjedno,  
Ines Brajković za radno mjesto nastavnika etike u nepunom radnom vremenu od 

10 sati nastave tjedno, 
Antonijom Kurilićem za radno mjesto nastavnik geografije u nepunom radnom 

vremenu od 15 sati nastave tjedno, 
Tinom Težak za radno mjesto nastavnik pravne skupine predmeta u nepunom 

radnom vremenu od 11 sati nastave tjedno, 
    Sanjom Prodan za radno mjesto nastavnika ekonomske skupine predmeta  u 
nepunom radnom vremenu od 2 sata nastave tjedno, 
    Anom Aladić, za radno mjesto nastavnik  latinskog jezika za 2 sata nastave tjedno i 
talijanskog jezika za 2 sata nastave tjedno, 
    Petrom Pifar za radno mjesto nastavnik politike i gospodarstva za 6 sati nastave 
tjedno i nastavik ekonomske skupine predmeta 5 sati nastave tjedno, 
   Silvijom Mavrić za radno mjesto nastavnika matematike i informatike 11,5 sati 
nastave tjedno, 
    Sanjom Cvitić za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture  6 sati 
nastave tjedno, 
    Ines Hrastić za radno mjesto nastavnika engleskog jezika 4 sata nastave tjedno. 
 

b) na određeno vrijeme sa 
Sanjom Cvitić za radno mjesto nastavnika tjelesne i zdravstvene kulturu 4 sata 
nastave tjedno za šk. 2015./16. godinu, odnosno do 31.8.2016. godine, 

 
Mladenom Vasiljevićem za radno mjesto nastavnik praktične nastave u 

elektrotehničkoj struci za 4 sata nastave tjedno od 2.1.2016. do prispjeća suglasnosti i 
okončanja natječajnog postupka, a najduže do 60 dana prema odredbama Zakona. 
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c) Školski odbor je donio Odluku da se postojeće radno mjesto portira preimenuje 
u radno mjesto računovodstveni radnik te da ravnatelj sa Racan Bernardom u tom 
smislu sklopi novi Ugovor o radu. 

 
 
                 Predsjednik 

                        Školskog odbora 
                Tatjana Močibob, dipl.oecc
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