
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2 

10 000 Zagreb 

 

KLASA: 003-06/06-01/10 

URBROJ: 251-124-02-16-04 

Zagreb, 29.09.2016. 

 

ŠKOLSKI ODBOR 

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA 

 

 

PREDMET:  Zaključci sa 38. sjednice Školskog odbora održane dana 28.09.2016.   

 

Sjednica je započela u 15:00 sati  

 

Prisutni:   

- Nikica Mihaljević 

- Tatjana Priselac 

- Ljiljana Merlin Zovko 

- Valentina Lugomer 

- Željko Stura 

- Margareta Lukačin  

 

          Odutan: 

- Zoran Bahtijarević, dr. 

 

Lidija Sosa Šimenc – ravnateljica 

Marko Štrok – knjižničar 

Martina Bošnjak 

Ružica Džeko – zapisničar  

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 37.sjednice Školskog odbora 

2. Izvješće o izvršenom popisu i predloženom otpisu knjižnog fonda iz školske knjižnice 

3. Školski kurikul za šk.god. 2016./2017. 

4. Godišnji plan i program rada škole za  šk.god. 2016./2017. 

5. Donošenje Odluke o provedbi izvanučioničke nastave za šk.god. 2016./2017. 

6. Zasnivanje radnih odnosa 

7. Razno  

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad 1.)  Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora - jednoglasno je usvojen.  

Ad 2.) Izvješće o izvršenom popisu i predloženom otpisu knjižnog fonda iz školske knjižnice – 

knjižničar Marko Štrok i Martina Bošnjak, predsjednica Povjerenstva za otpis knjižnog fonda 

iz školske knjižnice predstavili su članovima Školskog odbora postupak revizije fonda školske 

knjižnice te predložili otpis knjižnog fonda. 

Članovi Školskog odbora nakon razmatranja i rasprave, jednoglasno usvajaju prijedlog otpisa 

popisanog knjižnog fonda. 

Ad 3.) Školski kurikul za šk.god. 2016./2017. – jednoglasno je usvojen. 



Ad 4.) Godišnji plan i program rada škole za  šk.god. 2016./2017. – jednoglasno je usvojen. 

Ad 5.) Donošenje Odluke o provedbi izvanučioničke nastave za šk.god. 2016./2017. – na 

temelju članka 26. Statuta i članka 18.st. 2. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih 

odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole donesena je Odluka o odobrenju provođenja 

izvanučioničke nastave izvan granica RH za šk.g. 2016./2017. 

Ad 6.) Zasnivanje radnih odnosa - Članovi Školskog odbora dali su suglasnost za 

zasnivanjem radnih odnosa po natječaju za sljedeće radno mjesto: 

-Učiteljicu povijesti u bolničkim razrednim odjelima Klinike za dječje bolesti Zagreb, 

Klaićeva 16 – Antoniju Vukelić na određeno nepuno radno vrijeme 

Članovi Školskog odbora dali su suglasnost za zasnivanjem radnih odnosa do 60 dana za 

sljedeća radna mjesta: 

-Učiteljicu povijesti u bolničkim razrednim odjelima Klinike za dječje bolesti Zagreb, 

Klaićeva 16 – Martinu Jagnjić na određeno nepuno radno vrijeme 

-Učitelja tjelesne i zdravstvene kulture – Franu Tomljenovića na određeno nepuno radno 

vrijeme 

-Učiteljicu razredne nastave – Valentinu Anušić određeno puno radno vrijeme 

Ad 7.) Razno – Ravnateljica je obavijestila o Školski odbor o trenutnom stanju u školi i 

problemima u radu. 

 

Sjednica završila u 16:00 sati.  

 

Zapisničar:              Predsjednik Školskog odbora: 

Ružica Džeko                                    dr. Zoran Bahtijarević  

   


