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DNEVNI RED I ZAKLJUČCI S 

34. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA 

ODRŽANE 06.12.2019. U 12:20 SATI 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

1.Usvjanje dnevnog reda 

2.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

   3. Radni odnosi 

4. Rebalans Financijskog plana za 2019. poradi usklađivanja s  

    Rebalansom Proračuna Grada Rijeke 

5. Izvještaj o situaciji u školi za vrijeme štrajka 

6. Razno 

Ad.1) Nakon glasovanja konstatira se da je današnji dnevni red jednoglasno usvojen. 

Ad.2) Nakon što je zapisnik s prethodne sjednice pročitan i nije bilo primjedbi na isti, glasovanjem je 

jednoglasno prihvaćen. 

Ad.3) - Svi prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvaćaju prijedlog 

ravnateljice i daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi na 

određeno, u punom radnom vremenu za radno  učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku 

u talijanskim odjeljenjima zaključi s Adrianom Pozzeccom na period od 5 mjeseci ili do zapošljavanja 

po ponovljenom natječaju ili do povratka učiteljice L. I. na rad. 

- Svi prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvaćaju prijedlog ravnateljice i 

daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi na određeno, u 

nepunom radnom vremenu od 20 sati tjedno za radno  učitelja/ice tjelesne i zdravstvene kulture 

zaključi s Kristianom Pensom na period od 5 mjeseci ili do zapošljavanja po ponovljenom natječaju. 

- Svi prisutni članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da prihvaćaju prijedlog ravnateljice i 

daju prethodnu suglasnost ravnateljici u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa u školi ugovor na 

određeno 36 sati tjedno, u nepunom radnom vremenu za radno  učitelja/ice matematike zaključi s 



Monicom Vidotto na period od 5 mjeseci ili do zapošljavanja po ponovljenom natječaju ili do povratka 

učiteljice I. D. na rad. 

Ad.4) S obzirom da nema povratnih obavijesti o usvajanju Rebalansa proračuna Grada Rijeke, nije 

raspravljano. 

Ad.5) Uz suglasnost Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika jednoglasno prihvaćen je 

slijedeći Plan nadoknade nastavnih dana provedenih o štrajku: 

MJESEC DATUM 

Prosinac 2019. 23.  

Siječanj 2020. 7.-11. 

Travanj 2020. 14.-18. 

Lipanj 2020. 13., 18.-.19. 

UKUPNO 14 dana 
 

Ad.6) –Ravnateljica je izvijestila da je napokon u suradnji sa Srednjom talijanskom školom vanjsko 

dvorište ispražnjeno od motornih vozila čime je učinjen prvi korak ka povratku navedenog prostora u 

njegovu prvotnu namjenu, tj. dječjeg igrališta na otvorenom. 

-Međunarodna manifestacija „I colori dell'autunno“ se uspješno održala u školi 18. listopada unatoč 

štrajku uz svesrdnu pomoć većine zaposlenika. Sudjelovalo je 300 učenika talijanskih osnovnih škola iz 

Republike Hrvatske i Republike Slovenije. 

-Članovi Školskog odbora su informirani da je Škola trenutačno bez školskog liječnika.  

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNICA: 

Robert Vukušić, v. r.                                                                           Ema Velčić Žvorc, v.r. 


