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Procjena rizika za:  V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR 

 

PODACI O IZRAĐIVAČU PROCJENE RIZIKA 

Ovlaštena pravna osoba 

 

ING-ATEST d.o.o., Hrvatske mornarice 1k, 21000 Split 
 

 
Članovi radne skupine: 

   

 Rozmari Batarelo, dipl.ing.kem.tehnologije    
 voditelj    

 Tomislav Dugeč, dipl.ing.elektrotehnike    
 član    

 Frane Šantić, dipl. ing.strojarstva    
 član    

 Ivan Modrić, dipl.ing.sigurnosti    
 član    

     

     

Radnici odnosno njihovi predstavnici uključeni u postupak procjene rizika, sukladno čl.18. 

stavak 5. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18): 

 Ankica Kovač, ravnatelj    

 Lucija Bižaca, pedagog    
     

Datum završetka rada na procjeni: 11. veljače 2021. 
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Procjena rizika za:  V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR 

PODACI O RADNIM MJESTIMA 

Popis radnih mjesta: 

➢ Pedagog 
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Procjena rizika za:  V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR 

ANALIZA RADNIH MJESTA 
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Procjena rizika za:  V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR 

OBRAZAC ZA ANALIZU RADNOG MJESTA br. 1 

Tehnološka cjelina Odgojno - obrazovna djelatnost 

  

Naziv radnog mjesta Pedagog 

  

Stručna sprema: VSS 

Dodatna osposobljenost za:  
 

Broj izvršitelja 
ukupno od toga žena 

1 1 

 

Da li se radi o poslovima s posebnim uvjetima rada: 

Ako da, zbog kojih okolnosti: 

 

Raspored radnog vremena: 

Rad u jednoj smjeni, prekovremeno po potrebi. 

 

Korišteni alati, strojevi i uređaji: 

Osobno računalo 

 

Korištene kemikalije: 

/ 

 

Poslovi koje će radnik obavljati : Mjesto obavljanja tih poslova: 

Planira i programira (vlastito stručno usavršavanje i 

stručno usavršavanje učitelja, sudjeluje u izradi 

godišnjeg plana i programa škole te planira rad i 

sudjelovanje u radu učiteljskog vijeća). 

kabinet 

Surađuje s ravnateljem škole i ostalim stručnim 

suradnicima. 

Izrađuje plan i program za profesionalno informiranje i 

usmjeravanje učenika. 

Izrađuje plan kulturne i javne djelatnosti škole te 

sređivanje pedagoške dokumentacije. 

Organizira učeničke radionice i dodatnu nastavu, 

organizira edukativna i odgojna predavanja za učenike, 

roditelje i učitelje. 
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Procjena rizika za:  V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR 

 

OPASNOSTI IZVOR R=V x P RIZIK 

OPASNOSTI OD 

PADOVA 
pad radnika (na istoj razini), pad 

predmeta 
2 MALI 

ELEKTRIČNA 

STRUJA 
ostale električne opasnosti 2 MALI 

Na ovom radnom mjestu ukupni rizik ocijenjen je sa: MALI 

 

 

NAPORI IZVOR R=V x P RIZIK 

STATODINAMIČKI 

NAPORI 
statički: prisilan položaj tijela pri radu 

(stalno sjedenje) 
2 MALI 

PSIHOFIZIOLOŠKI 

NAPORI 

odgovornost za materijalna dobra 

(rukovođenje), radni zahtjevi 

(komunikacija s osobama) 
4 SREDNJI 

NAPORI GOVORA 4 SREDNJI 

NAPORI VIDA 2 MALI 

Na ovom radnom mjestu ukupni rizik ocijenjen je sa: SREDNJI 

 

Analizom radnog mjesta pedagog procjenjujemo da poslovi koje obavlja, nisu poslovi s 

posebnim uvjetima rada. 

 


