
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA
JURJA DOBRILE PAZIN

KLASA:003-06119-0 1114
UR.BROJ: 2163-21-02-19-2
Pazin, 29. kolovoza 2019.

ZAKLJUČCI
sa 45. sjednice Školskog odbora

održane 29. kolovoza 2019. godine

1. Razmatranje i prihvaćen Zapisnik sa 43. sjednice Školskog odbora održane
22·.kolovoza 2019. godine

2. Razmatranje i prihvaćen Zapisnik sa 44. sjednice Školskog odbora održane
28. srpnja 2019. godine telefonskim putem,

3. Data je prethodna suglasnost ravnatelju Škole za:
1. Novi ugovori 6 radu na neodređeno vrijeme

1. Irena Hudak Bogešić - 4 sata nastave kemije tjedno na neodređeno(u
radnom odnosu u Pazinskom kolegiju-klasičnoj gimnaziji unepunom
radnom vremenu na neodređeno vrijeme

2. Povećanje fonda sati
Tina Težak, nastavnik pravne skupine predmeta - 2 sata nastave na
neodređeno pa radni odnos od 1. rujna 2019. iznosi puno radno vrijeme od
40 sati tjedno.

3. Smanjenje fonda sati
Tina Gregorović Hlušička, nastavnik psihologije, smanjenje iz 16 na 14
sati nastave tjedno od 1.9.2019. jer je 2 sata manje izborne nastave
Ines Brajković, nastavnik etike, smanjenje iz 4 na 2 sata nastave

4. Zamjene za odsutne nastavnike
1. Ines Brajković, hrvatski jezik, 13 sati nastave tjedno do povratka

Majušević Mladena (mirovanje radnog odnosa u vrijeme
ravnateljskog mandata)

2. Ana Barbaro, talijanski jezik, 13 sati nastave tjedno do povratka na
posao Ljiljane Petrić

Radnici koji su imali sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme do 31. kolovoza
2019. godine, a postoji potreba za sklapanjem ugovora za šk. 2019.120. godinu,
odnosno do 31. kolovoza 2020. godine:

1. Katarina Brajdić Divšić, latinski jezik, 1 sat nastave tjedno
2. Ines Sirotić, engleski jezik, 12 sati nastave tjedno
3. Ines Brajković, hrvatski jezik, 3 sata nastave tjedno
4. Linda Laković Baretinčić, njemački jezik, 4 sata nastave tjedno
5. Sanja Cvitić, TZK, 4 sata nastave tjedno
6. Antonio Kurilić, geografija, 2 sata nastave tjedno.

Na određeno vrijeme do 60 dana:
Mladen Vasiljević, radioničke vježbe obrade materijala, 6 sati vježbi tjedno.

Predsjednica Školskog odbora
Tatjana Močibob, dipl. oec.


