
Z A K L J U Č A K 

sa sjednice Školskoga odbora održane dana 12. siječnja 2016. 

Sjednica je započela u 15.40 

Prisutni:  

- Zoran Bahtijarević, predsjednik  

- Ljiljana Merlin Zovko, zamjenica predsjednika 

- Tatjana Priselac 

- Margareta Lukačin 

- Nikica Mihaljević, Željko Stura,  

- Valentina Lugomer 

 

- Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica škole 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Školskoga odbora 

2. Zasnivanje radnih odnosa  

3. Izvješće o radu stručnoga suradnika knjižničara 

4. Izvješće o radu u I. obrazovnome razdoblju 

5. Izvješće o provedbi preventivnih programa 

6. Razno  

 

Ad. 1.)  

Zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno  je prihvaćen.  

Ad. 2 .) Zasnivanje radnih odnosa:  

- po natječaju: 

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženim 

kandidatom Ninom Đurinom za radno mjesto domara.   

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženom 

kandidatkinjom za radno mjesto učiteljice razredne nastave u Školi u bolnici Nikolinom 

Pecotić. 

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženom 

kandidatkinjom za radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika Ivanu Jezernik 

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženom 

kandidatkinjom za radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika Helenu Marmelić 

Zasnivanje radnih odnosa do 60 dana - suglasnost Školskog odbora: 

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženom 

kandidatkinjom za radno mjesto učiteljice glazbene kulture i voditelja bolničkih razrednih 

odjela Suzanu Majstorović. 



Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženom 

kandidatkinjom za radno mjesto učitelja tjelesne i zdravstvene kulture Zdenka Mićanovića. 

Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s predloženom 

kandidatkinjom za radno mjesto učiteljice engleskog jezika Martine Nglić 

Ad 3.) Školski odbor usvojio je izvješće knjižničara o radu uz dogovor o radnjama u 

narednom periodu. 

Ad. 4.) Zaključak:  Pedagog škole podnio je izvješće o radu škole u prvome obrazovnome 

razdoblju. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.  

Ad. 5.) Zaključak: Izvješće o provedbi preventivnih programa jednoglasno je prihvaćeno.  

Ad. 6.) Zaključak: Ravnateljica je obavijestila ŠO o aktualnim aktivnostima u školi između 

ostalog: edukacija iz prve pomoći, uvođenje sustava e-dnevnika i u Školi u bolnici, ulaženje 

naše škole u projekt e-škole te o planiranom obilježavanju Dana škole 28. travnja.   

 

Zapisničar:       Predsjednik Školskog odbora:  

V. Lugomer                                           dr. Z. Bahtijarević, v.r.   

 

Sjednica završila u 16,55.   

 

KLASA: 003-01/16-01/02 

URBROJ: 251-124-02-16-2  

Zagreb, 12.01.2016.  


