
OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2, 10000 Zagreb  

Zagreb, 29.9.2015.  

 

 

Z A K L J U Č A K 

sa sjednice Školskog odbora održane dana 29.9.2015.  

 

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice ŠO-a 

2. Školski kurikul za šk.g. 2015./2016.  

3. Godišnji plan i program rada za šk.g. 2015./2016.  

4. Izabrani predstavnik roditelja u Školski odbor 

5. Donošenje odluke o provedbi izvanučioničke nastave za šk.g. 2015./2016. 

6. Zasnivanje radnih odnosa  

7. Razno 

 

Predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. 

 

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

Ad 2.) Školski kurikul za 2015./16. – jednoglasno usvojen.  

Ad 3.) Godišnji plan i program rada za šk.g. 2015./2016. – jednoglasno usvojen  

Ad 4.) Izabrani predstavnik roditelja u Školski odbor – na sjednici Vijeća roditelja 

održane dana 21.9.2015. izabran je predstavnik iz reda roditelja u Školski odbor gosp. Željko 

Stura, predstavnik roditelja 4.c razreda.     

Ad 5.) Donošenje odluke o provedbi izvanučioničke nastave za šk.g 2015./2016. – 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 RH za šk.g. 2015./2016.  

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

zasnivanjem radnih odnosa do 60 dana za sljedeća radna mjesta: 

- Stručnog suradnika pedagoga – Tina Sedlara, na određeno puno radno vrijeme     

- Pomoćno- tehničko osoblje za rad u školskoj kuhinji – Anu Štiburek na određeno 

puno radno vrijeme na određeno puno radno vrijeme;  

- Učiteljicu hrvatskog jezika – Ivanu Jezernik na određeno puno radno vrijeme;  

- Učiteljicu razredne nastave u produženom boravku – Nikolinu Pecotić na određeno 

puno radno vrijeme;  

- Učitelja tjelesne i zdravstvene kulture – Zdenka Mićanovića na određeno nepuno 

radno vrijeme;  

- Učiteljicu francuskog jezika i povijesti – neodređeno nepuno radno vrijeme – Juliju 

Pantić temeljem članka 107. st 10. podstavka 3.  

- Spremačicu – Jadranku Štignjedec na određeno puno radno vrijeme  

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

 

 

Zapisničar:       Zamjenica predsjednika ŠO : 

 

Nikolina Petak         Ljiljana Merlin Zovko , v.r   

Tajnica  


