
Z   A   P   I   S   N   I   K 

(skraćena verzija)  
 

sa   sjednice Školskog odbora Gimnazije Pula održane dana 30. kolovoza 2021. godine 

(ponedjeljak) s početkom u  sati i zvršetkom u  sati u svečanoj dvorani A. Kusić, II kat 

Gimnazije Pula.   

Prisutno 7 članova Školskog odbora    

( Ivan Popčević,, Lara Jurčić-Matošević, Tamara Slacki Diana Kukić Dasko, Cinzia Poceko 

Kranjec, Ivan Beletić –Tatić, Ivana Rampini )    

Odsutni: nitko   

 

Ostali nazočni: Mladen Novaković, dipl. iur, tajnik škole  

Zapisničar: Mladen Novaković  

 

Utvrđuje se da postoji kvorum za održavanje današnje sjednice Školskog odbora  

 

Predsjednik Školskog odbora Ivan Popčević, utvrđuje da se sjednica vodi prema sljedećem  

 

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

 

 1. Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od dana 29. srpnja 2021. 

 2. Davanje prethodne suglansosti ravnatelju Gimnazije Pula za sklapanje Ugovora o radu s 

radnikom na neodređeno nepuno radno vrijeme i određeno puno radno vrijeme i to:  

 

     a) za radno mjesto  nastavnik iz nastavnog predmeta Geografrija na neodređeno nepuno 

radno vrijeme (11 sati nastave tjedno i pripadajuća količina radnog vremena) sa IVANOM 

GAMBIROŽOM, magistar geofrafije iz Pule;  

     b) za radno mjesto nastavnik – pripravnik iz nastavnog predmeta hrvatski jezik i 

književnost na određeno puno rado vrijeme (40 sati rada tjedno) do godinu dana o odnosno do 

završetka pripravničkog staža  s IVANOM GRGATOM iz Pule, magistrom edukacije 

hrvatskog jezika i književnosti 

3. Razno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naknadno je dostavljen članovima Školskog odbora Zapisnik Povjerenstva o ocjeni kandidata 

iz nastavnog predmeta Geografija i nastavnog predmeta Hrvatski jezik i knjževnost, sukladno 

Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Pula.  

Također ravnatelj Gimnazije Pula svojim dopisom u e-mail formi obratio se još jednom 

članovima Školskog odbora sa obrazloženjem točke 2. današnje sjednice dnevnog reda.  

     

Dnevni red je jednoglasno  usvojen, odnosno nije bilo primjedbi na isti. 

 

 

Pod 1.) Utvrđuje se da je uz  poziv za elektronsku sjednicu bio priložen zapisnik sa sjednice 

Školskog odbora od 29. srpnja 2021. godine, radi očitovanja članova Školskog odbora na isti.  

Prisutni članovi  Školskog odbora glasovali su po ovoj točki dnevnog reda. Donijeta odluka o 

prihvaćanju  zapisnika sa sjednice Školskog odbora održane 29. srpnja 2021. godine, na način 

da je svih 7 prisutnih članova Školskog odbora dalo suglasnost po ovoj točki dnevnog reda.   

 

Pod 2.) Sukladno obrazloženju i prijedlog ravnatelja Gimnazije Pula,  Predsjednik Školskog 

odbora stavio je ovu točku dnevnog reda na glasovanje te je:  

 

a) Dana je jednoglasna prethodna suglasnost ravnatelju Gimnazije Pula Nikoli Vujačiću da 

može sklopiti Ugovor o radu na neodređeno nepuno radno vrijeme (11 nastavnih sati rada 

tjedno i pripadajuća količina sati do ukupnog radnog vremena ) sa IVANOM 

GAMBIROŽOM magistrom geografije iz Pule, te:  

b) Dana je jednoglasna prethodna suglasnost ravnatelju Gimnazije Pula Nikoli Vujačiću da 

može sklopiti Ugovor o radu  sa pripravnikom iz nastavnog predmeta hrvatski jezik i 

književnost na određeno puno rado vrijeme (40 sati rada tjedno) do godinu dana  odnosno do 

završetka pripravničkog staža  s IVANOM GRGATOM iz Pule, magistrom edukacije 

hrvatskog jezika i književnosti  

 

  Pod 3.) Kako po ovoj točki Dnevnog reda nije bilo posebnih pitanja, predsjednik Školskog 

odbora Ivan Popčević zaključio je današnju sjednicu Školskog odbora, zahvalio se nazočnim i 

iste podzravio.  

 

 

Sjednica je završena  u 14:30 sati.      

 

KLASA: 003-06/21-01/33 

URBROJ: 2168-21-19-1 

Pula, 30. kolovoza 2021.      

 

Zapisničar                                                                       Predsjednik Školskog odbora  

 

Mladen Novaković                                                                 Ivan Popčević, prof.  
 

 

 


