
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2 

10 000 Zagreb 

 

KLASA: 003-06/18-01/01 

URBROJ: 251-124-02-18-04 

Zagreb, 31.01.2018. 

 

ŠKOLSKI ODBOR 

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA 

 

 

PREDMET:  Zaključci sa 10. sjednice Školskog odbora održane dana 30.01.2018.   

 

Sjednica je započela u 15:30 sati  

 

Prisutni:   

- Tatjana Priselac 

- Mario Banožić 

- Jasna Šrekais Šips 

- Željko Stura 

- Margareta Lukačin  

- Dubravka Tinodi 

Lidija Sosa Šimenc – ravnateljica 

Tonka Barišić - računovotkinja 

Ružica Džeko – zapisničar  

 

            Odutan: 

- Zoran Bahtijarević, dr. 

Dnevni red: 

1. Verifikacija zapisnika 9. sjednice Školskog odbora 

2. Financijsko izvješće za 2017. godinu 

3. Izvješće o radu u prvom obrazovnom razdoblju 

4. Izvješće o provedbi preventivnih programa 

5. Zasnivanje radnih odnosa 

6. Razno 

 

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

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

Ad 2.) Financijsko izvješće za 2017.– Računovotkinja Tonka Barišić predstavila je članovima 

Školskog odbora financijsko izvješće za 2017. godinu.  

Članovi Školskog odbora nakon razmatranja i rasprave nemaju primjedbi na predstavljeno 

financijsko izvješće i jednoglasno usvajaju Financijsko izvješće za 2017.  

Ad 3.) Izvješće o radu u prvom obrazovnom razdoblju – Ravnateljica je podnijela izvješće o 

radu škole u prvome obrazovnom razdoblju. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 

Ad 4.) Izvješće o provedbi preventivnih programa - Ravnateljica je iznijela izvješće o provedbi 

preventivnih programa. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno. 



Ad 5.) Zasnivanje radnih odnosa - Članovi Školskog odbora, pojedinačno glasajući, 

jednoglasno su dali suglasnost za zasnivanjem radnih odnosa za sljedeća radna mjesta: 

Po natječaju:  

-Učitelja/icu glazbene kulture u bolničkim razrednim odjelima Klinike za dječje bolesti, 

Zagreb, Klaićeva 16, određeno, nepuno radno vrijeme 18 sati tjedno-DIVNA ŠIMATOVIĆ 

Do 60 dana:  

-Učitelja/icu razredne nastave, određeno, puno radno vrijeme- MARIJA NANJARA                   

-Učitelj/icu razredne nastave u bolničkim razrednim odjelima, određeno, puno radno vrijeme-

KARMEN ĆURIN 

-Učitelj/icu biologije,određeno, puno radno vrijeme-BRIGITA LEDER 

-Kuhara,određeno, puno radno vrijeme-MARTIN FABEČIĆ 

-Učitelja/icu razredne nastave, određeno, puno radno vrijeme-ANA GLIBO 

-Spremačicu,određeno, puno radno vrijeme-JADRANKA ŠTIGNJEDEC 

Ad 6.) Razno – Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o trenutnom stanju u školi. 

 

Sjednica završila u 16:13 sati.  

 

Zapisničar:       Zamjenica Predsjednika Školskog odbora: 

Ružica Džeko                                                         Tatjana Priselac  

   


