
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2, 10 000 Zagreb 

KLASA: 003-06/20-01/01 

URBROJ: 251-124/02-20-3 

Zagreb, 17.1.2020.  

 

ZAKLJUČCI S 30. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODOBORA  

 

održane 16.1.2020. godine s početkom u 14:30 sati u prostorijama Škole – ured ravnateljice, 

Kršnjavoga 2, Zagreb. 

 

Prisutni: 

- Zoran Bahtijarević, predsjednik ŠO  

- Tatjana Priselac, zamjenica predsjednika ŠO 

- Mario Banožić, član 

- Jasna Šrekais Šips, članica  

- Marela Bajić Čivgin – članica  

- Željko Stura, član 

- Dinko Primorac, član  

 

 

Ostali prisutni: 

1. Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica 

 

 

                   DNEVNI RED 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Zasnivanje radnih odnosa 

3. Zamolba gđe. Friščić 

4. Razno 

 

Na prijedlog ravnateljice gđe Lidije Sosa Šimenc Dnevni red sjednice je dopunjen točkama: 

·         Izvješće o radu 

·         Izvješće o provedbi preventivnih programa 

Dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 1.) Verifikacija zapisnika 29.sjednice Školskog odbora  

Zapisnik 29. sjednice Školskog odbora održane 12.12.2019. godine jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2.) Zasnivanje radnih odnosa 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje po natječaju za 

Antoniju Mohorić, magistra prava  za radno mjesto tanika/ce škole na neodređeno puno radno 

vrijeme te za Paulu Perlić, mag. prim. educ. za radno mjesto učitelja razredne nastave u 

bolničkim razrednim odjelima na određeno puno radno vrijeme.  

Ad 3.) Zamolba gđe. Friščić 



Na zamolbu gđe. Gordane Friščić članovi Školskog odbora dogovorili su se da će ponuditi 

nekoliko termina za preuzimanje predmetnih slika. Gđa. Friščić dužna je odabrati jedan od 

ponuđenih termina i o istome obavijestiti školu. 

 

Ad 4.) Izvješće o radu OŠ Izidora Kršnjavoga u prvom obrazovnom razdoblju. 

 

Članovi ŠO jednoglasno su prihvatili podneseno izvješće. 

 

Ad 5.) Izvješće o provedbi preventivnih programa 

 

Članovi ŠO jednoglasno su prihvatili podneseno izvješće. 

 

Ad 6.) Razno  

 

Ravnateljica Lidija Sosa Šimenc obavijestila je Školski odbor da će naša škola biti domaćin 

Državnog natjecanja iz prve pomoći koje će se održati 9.5.2020.   

 

Osim toga ravnateljica je izvijestila ŠO kako je Agencija za odgoj i obrazovanje imenovala 

našu školu sjedištem Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za 

učitelje  glazbene kulture Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko- zagorske 

županije, Koprivničko- križevačke županije, Sisačko- moslavačke županije i  Bjelovarsko- 

bilogorske županije.    

 

Sjednica je završena u 15:10 sati. 

 

Zapisničar      Predsjednik Školskog odbora 

Tatjana Priselac     Zoran Bahtijarević, dr. 

 

 


