ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA – PULA
Pula, Radićeva 19
E-mail: skola-dizajn@pu.t-com.hr
Tel./faks: 052/223-377
KLASA: 007-06/22-01/6
URBROJ: 2168-16-08-22-3
Pula, 23. svibnja 2022.
ZAKLJUČCI
sa 17. sjednice Školskog odbora
održane 23. svibnja 2022. s početkom u 14:15 sati
PRISUTNI: Jasminka Brlas, Alen Floričić, Darko Komšo, Ana Kontošić, Jasna Peršić, Florian
Veneruzzo.
Odsutni: Gordana Jeromela Kaić, opravdala odsustvo.

Dnevni red:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 28. travnja 2022.
2. Otvaranje i razmatranje prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
škole.
3. Nastavak rješavanja problematike školskog prostora.
4. Razno.
Predloženi dnevni red, zbog potreba koje su se pojavile nakon sazivanja sjednice,
nadopunjuje se s dvije točke, što je i jednoglasno prihvaćeno te dnevni red sada glasi:
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora održane 28. travnja 2022.
2. Otvaranje i razmatranje prijava na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
škole.
3. Nastavak rješavanja problematike školskog prostora.
4. Donošenje Prijedloga odluke o iznosu godišnje participacije roditelja/skrbnika
učenika za šk. god. 2022./2023.
5. Imenovanje zamjenika ravnatelja.
6. Razno.
Ad.1. ) Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora održane 28. travnja 2022.
jednoglasno je usvojen.
Ad. 2. ) Na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja škole objavljen 6. svibnja 2022. s
rokom od 8 dana zaprimljena je jedna prijava koja je neotvorena urudžbirana i otvorena
na sjednici ŠO kada se pristupilo njenom razmatranju. Utvrđeno je da je jedina pristigla
prijava, prijava kandidata Davora Klimana, prof., sadašnjeg ravnatelja Škole primijenjenih
umjetnosti i dizajna – Pula, dostavljena u utvrđenom roku i sadrži u izvorniku ili ovjerenoj

preslici tražene isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja. Uz navedene
isprave dostavljeni su i dokazi o dodatnim kompetencijama. Također kandidat je dostavio
i Plan i program rada za mandatno razdoblje 2022.-2027. Temeljem utvrđenog pristupilo
se vrednovanju dodatnih kompetencija te je kandidat dobio 18 bodova. Slijedom
navedenog sastavljena je lista kandidata s jednim kandidatom, Davorom Klimanom, koji
udovoljava uvjetima natječaja, koja će se dostaviti Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i
Skupu radnika radi donošenja Zaključaka sa stajalištem o kandidatu za izbor
ravnatelja/ice škole.
Ad. 3. ) Jednoglasno je prihvaćen prijedlog ravnatelja da se pročelnici Upravnog odjela za
obrazovanje, sport i tehničku kulturu i županu IŽ uputi dopis i ponovno inicira sastanak u
svrhu razmatranja opcija rješavanja problematike školskog prostora.
Ad. 4. ) Jednoglasno je donesen prijedlog odluke da iznos participacije roditelja za svaku
godinu obrazovanja u šk. g. 2022./2023. bude 750,00 kn. Prijedlog odluke dostavit će se
osnivaču, Istarskoj županiji, na prethodnu suglasnost.
Ad. 5. ) Jednoglasno se određuje Denis Sardoz, prof., za zamjenika ravnatelja u vrijeme
odsustva ravnatelja u lipnju.
Ad. 6. ) Ravnatelj informira o uspješno ostvarenoj godišnjoj izložbi i promoviranoj
monografiji škole, dovršetku boćarskog igrališta, dovršetku Erasmus + projekta, sanaciji
dvije vanjske prostorije koje se koriste za nastavu, te aktivnostima i obvezama koje slijede
na kraju školske godine.
Sjednica je završila u 15:00 sati.
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