
Z   A   P   I   S   N   I   K 

 
sa  elektroničke sjednice Školskog odbora Gimnazije Pula,  održane 13. veljače 2020. godine  

(četvrtak ), s početkom u 10:00 sati i završetkom u 14:00 sati.  

 

Prisutno:  6 članova (Ivan Popčević, Tanja Carić, Nataša 

                 Dragaš, Tamara Slacki, Diana Kukić Dasko, Ivan Glušac)  

Odsutno: 1 član (Valter Boljunčić)  

Ostali nazočni: Mladen Novaković  

Zapisničar: Mladen Novaković   

 

Utvrđuje se da je na sjednici Školskog odbora Gimnazije Pula , održane elektronskim putem, 

prisutno dovoljno članova Školskog odbora, da postoji kvorum za raspravljanje prema 

utvrđenom  

 

D N E V N O M     R E D U : 

1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 30. siječnja 2020. godine;  

2. Osnivanje Etičkog povjerenstva i imenovanje članova Etičkog povjerenstva i njihovih 

zamjenika; 

3.Razno 

 

 

Utvrđuje se da je naknadno, što su svi članovi Školskog odbora uredno primili na znanje, 

izvršena Dopuna dnevnog reda na način da je poslije točke 2. uvrštena nova točka Dnevnog 

reda 3. točka i to:  

Donošenje odluke o određivanju zamjenika ravnatelja Filipa Zoričića koji je zbog bolovanja 

privremeno spriječen u obavljanju poslova ravnatelja.  

 

 

Dnevni red  i Dopune dnevnog reda jednoglasno su usvojene i nije bilo nikakvih primjedbi od 

strane članova Školskog odbora.   

 

Pod 1.) Donijeta je odluka o prihvaćanju zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane dana 

30.siječnja 2020 godine, na način da je 6 prisutnih članova dalo svoju izričiti suglasnost po 

ovoj točki dnevnoga reda (privitak 1).  

 

Pod 2.) Predsjednik Školskog odbora naglašava da je sukladno Točki 24. novog Etičkog 

kodeksa neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Gimnaziji Pula, potrebno 

osnovati Etičko povjerenstvo, odnosno imenovati članove Etičkog povjerenstva. Prijedlog 

osoba za izbor u Etičko povjerenstvo je:   

 

-Ančica Cetina, profesor pedagogije (zamjena Igor Macuka, prof.)  

- Mladen Novaković, diplomirani pravnik (zamjena Željka Lakić Tibinac, prof.)  

- Elizabeta Pavlović, dipl. sociolog (zamjena Lucija Kancijanić, dipl. psiholog- prof.) 

Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbi na prijedlog članova i zamjenika Etičkog 

povjerenstva.  

Nakon provedenog glasovanja pristuni članovi Školskog odbora, na ovoj elektroničkoj 

sjednici, jednoglasno su dali suglasnost za izbor osoba članova Etičkog povjerenstva i 

njihovih zamjenika.  

 



 

Pod 3) Pristuni članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Odluku kojom se Lucija 

Kancijanić, diplomirani psiholog – prof. Imenuje zamjenikom ravnatelja Filipa Zoričića, do 

povratka ravnatelja Filipa Zoričića, na rad.  

 

Pod 4) Kako pod točkom Razno nije bilo posebnih pitanja, predsjednik Školskog odbora 

zaključio je elektroničku sjednicu.  

 

 

 

Sjednica je završena u 14,00 sati  

 

 

KLASA: 003-06/20-01/6 

URBROJ: 2168-19-20-1 

Pula, 13. veljače 2020.  

 

 

Zapisničar                                                                       Predsjednik Školskog odbora 

 

 

 

Mladen Novaković                                                             Ivan Popčević, prof.   

 

 

 

 

 

 

 

 


