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KLASA: 003-06/21-01/34 

URBROJ: 2168-19-21-1 

Pula, 31. kolovoza 2021.   

                                                                           

ČLANOVIMA ŠKOLSKOG ODBORA 

 
 

 

P   O   Z   I   V 
             Sazivam elektroničku sjednicu Školskog odbora koja će se održati dana 3. rujna 2021. 

godine (petak)  s početkom u 10:30 sati i završetkom u 12:30 sati, uz sljedeći  
 

D N E V N I   R E D:  
 

1.  Prihvaćanje zapisnika sa sjednice Školskog odbora od 30  kolovoza  2021.           

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

radnikom na određeno nepuno radno vrijeme za obavljanje poslova i radnih zadataka nastavnice 

talijanskog jezika 8 nastavnih sati rada dnevno, odnosno 15 sati ukupnog tjednog zaduženja, što 

predstavlja 3 sata rada dnevno, ne dulje od 31. 8. 2022 godine. 

3.  Davanje ravnatelju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu na određeno nepuno 

radno vrijeme za obavljanje poslova i radnih zadataka nastavnice iz nastavnog predmeta 

Hrvatski jezik i književnost i Povijest (zamjena za sate rada F.Z.- do povratka istoga sa mjesta 

gradonačelnika),  i to 13 sati nastave tjedno što predstavlja 25 sati ukupnog tjednog zaduženja, 

odnosno 5 sati rada dnevno. 

4.  Davanje ravnatelju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu na određeno nepuno 

radno vrijeme (8 sati nastave tjedno), odnosno 15 sati ukupnog tjednog zaduženja, što 

predstavlja 3 sata rada dnevno za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta iz 

nastavnog predmeta Povijest, sa radnikom Davidom Orlovićem do povratka odsutne radnice  

J.P. sa korštenja prava na porodni dopust.  

5.  Davanje ravnatelju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o radu sa pomoćnikom u 

nastavi, na određeno nepuno radno vrijeme (33 sata rada tjedno), što predstavlja 6,6 sati rada 

dnevno, do završetka nastavne godine 2021./22. 

6.  Razno 

     

        Predsjednik Školskog odbora 

  

                                                                     Ivan Popčević, prof.                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Privitak:    

- Zapisnik Školskog odbora od dana 30. kolovoza 2021.  (točka 1.) 

 

 


