
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2 

10 000 Zagreb 

 

KLASA: 003-06/17-01/09 

URBROJ: 251-124-02-17-4 

Zagreb, 13.09.2017. 

 

ŠKOLSKI ODBOR 

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA 

 

 

PREDMET:  Zaključci sa 5. sjednice Školskog odbora održane dana 12.9.2017.   

 

Sjednica je započela u 15:30 sati  

 

Prisutni:   

- Zoran Bahtijarević, dr. 

- Tatjana Priselac 

- Jasna Šrekais Šips 

- Mario Banožić 

- Željko Stura 

- Margareta Lukačin  

- Dubravka Tinodi 
 

           

 

Lidija Sosa Šimenc – ravnateljica 

Tonka Barišić – računovotkinja 

Daniela Zorić – zapisničar  

 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Školskog odbora 

2. Polugodišnje financijsko izvješće 

3. Zasnivanje radnih odnosa 

4. Zamolbe za najam 

5. Razno  

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

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

Ad 2.) Polugodišnje financijsko izvješće – računovotkinja Tonka Barišić predstavila je 

članovima Školskog odbora polugodišnje financijsko izvješće za 2017. 

Članovi Školskog odbora nakon razmatranja i rasprave, jednoglasno usvajaju polugodišnje 

financijsko izvješće.  

Ad 3.) Zasnivanje radnih odnosa – Članovi Školskog odbora, pojedinačno glasajući, 

jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanjem radnih odnosa po natječaju za sljedeća radna 

mjesta: 

- Učiteljicu tehničke kulture u matičnoj školi i bolničkim razrednim odjelima – Andrijanu  

Novak na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati nastave tjedno) 

 



 

- Učiteljicu fizike u matičnoj školi  – Anitu Mrđen na neodređeno, nepuno radno vrijeme (6 

sati nastave tjedno) 

 

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

Klaićeva 16 – Marinu Kozina Klasić na određeno, nepuno radno vrijeme 

 

- Kuhara - Tomislava Bušića na neodređeno, puno radno vrijeme.  

 

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

dana za sljedeća radna mjesta: 

 

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

- Učiteljicu matematike i informatike – Martinu Kovač na određeno, puno radno vrijeme 

- Učiteljice razredne nastave u produženom boravku (2 izvršitelja) – Martinu Naglić i Petru 

Jurković na određeno, puno radno vrijeme 

- Učiteljicu francuskog jezika – Mateu Crnjak na određeno, puno radno vrijeme 

 

Ad 4.) Zamolbe za najam – Ravnateljica je obavijestila  Školski odbor o pristiglim 

zamolbama za najam.  

 

Ad 5.) Razno – Ravnateljica je obavijestila  Školski odbor o trenutnom stanju u školi i 

problemima u radu. 

 

 

 

Sjednica završila u 16:30 sati.  

 

Zapisničar:              Predsjednik Školskog odbora: 

Daniela Zorić                                   dr. Zoran Bahtijarević  

   


