
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2 

10 000 Zagreb 

 

KLASA: 003-06/17-01/05 

URBROJ: 251-124-02-17-6 

Zagreb, 7.4.2017. 

 

ŠKOLSKI ODBOR 

OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGA 

 

PREDMET:  Zaključci sa 1. sjednice Školskog odbora održane dana 6.4.2017.   

 

Sjednica je započela u 15:30 sati  

 

Prisutni:   

- Zoran Bahtijarević, dr. 

- Tatjana Priselac 

- Jasna Šrekais Šips 

- Mario Banožić 

- Željko Stura 

- Margareta Lukačin  
 

- Odsutna: 

- Dubravka Tinodi 

 

Lidija Sosa Šimenc – ravnateljica 

Daniela Zorić – zapisničar  

 

Dnevni red: 

       1.    Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora 

2. Verificiranje mandata članova Školskog odbora  

3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora 

4. Zasnivanje radnih odnosa 

5. Sistematski pregledi djelatnika 

6. Razno  

 

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

Ad 1.)  Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora – 

Gospođa Jasna Šrekais Šips kao najstariji član Školskog odbora rukovodila je radom 

konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika te je dala Školskom odboru izvješće o 

imenovanim članovima. 

 

Ad 2.) Verificiranje mandata članova Školskog odbora –  

Kratkim predstavljanjem svakog člana i provjerom identiteta pojedinog člana verificirani su 

mandati imenovanih članova. 

 

Ad 3.) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora – 

Za predsjednika Školskog odbora predložen i jednoglasno izabran je gospodin Zoran 

Bahtijarević, a za zamjenicu predsjednika predložena je i jednoglasno izabrana gospođa 



Tatjana Priselac. Nakon izbora predsjednika i zamjenice predsjednika, predsjedavateljica 

sjednice predala je predsjedniku daljnje vođenje sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 4.) Zasnivanje radnih odnosa –  

Članovi Školskog odbora, pojedinačno glasajući, jednoglasno su dali suglasnost za 

zasnivanjem radnih odnosa po natječaju za sljedeća radna mjesta: 

- Učiteljicu engleskog i njemačkog jezika u bolničkim razrednim odjelima Klinike za dječje 

bolesti Zagreb, Klaićeva 16 – Mirnu Oreški na neodređeno, puno radno vrijeme 

- Učitelja fizike- Stipu Modrića na određeno, nepuno radno vrijeme. 

 

-Za radno mjesto učitelja/ice informatike u bolničkim razrednim odjelima Klinike za dječje 

bolesti Zagreb, Klaićeva 16 – na neodređeno, nepuno radno vrijeme nije odabran nijedan 

kandidat. 

- Za radno mjesto učitelja/ice tehničke kulture u bolničkim razrednim odjelima Klinike za 

dječje bolesti Zagreb, Klaićeva 16 – na neodređeno, nepuno radno vrijeme nije odabran 

nijedan kandidat. 

 

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

sljedeće radno mjesto: 

-Učiteljicu biologije i prirode u bolničkim razrednim odjelima Klinike za dječje bolesti 

Zagreb, Klaićeva 16 – Ana-Mariju Pejić na određeno, nepuno radno vrijeme.  

 

 

Ad 5.) Sistematski pregledi djelatnika – 

 Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o sistematskom pregledu djelatnika tijekom 

proljetnog odmora.  

 

Ad 6.) Razno –  

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o trenutnom stanju u školi. 

 

Sjednica završila u 16:45 sati.  

 

Zapisničar:              Predsjednik Školskog odbora: 

Daniela Zorić                                              dr. Zoran Bahtijarević  

   


