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REPUBLIKA HRVATSKA 

GRAD ZAGREB  

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga 

Kršnjavoga 2, Zagreb  

KLASA: 007-04/22-01/08 

URBROJ: 251-124/02-22-2 

Zagreb, 11.7.2022. 

 

ZAKLJUČCI 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

 

održane dana 11.7.2022. godine u uredu ravnateljice s početkom u 08:00 sati. 

 

Prisutni: 

- Željka Šavorić 

- Antonio Jurčev 

- Davorka Franić 

- Lina Budak 

- Dijana Rogulja Deltin 

- Nikola Jellačić  

Ostali prisutni: 

- Lidija Sosa Šimenc, prof., ravnateljica školske ustanove 

- Elizabeta Hanžeković, tajnica školske ustanove, zapisničar  

- Tonka Barišić, voditeljica računovodstva  

 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Polugodišnje financijsko izvješće  

3. Izvješće o radu škole 

4. Izvješće o provedbi preventivnih programa  

5. Zasnivanje radnih odnosa 

6. Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda  

7. Razno 

 

Predloženi Dnevni red je nadopunjen točkom „Pravilnik o provedbi postupka jednostavne 

nabave u školi“.  

Predloženi i dopunjeni Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 

 

Ad 1.) Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora   

 

Zapisnik 16. sjednice Školskog odbora održane 23.6.2022. godine jednoglasno je usvojen. 

 

 

Ad 2.) Polugodišnje financijsko izvješće  

 

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Polugodišnje 

financijsko izvješće.  
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Ad 3.) Izvješće o radu škole 

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Izvješće o radu škole.  

 

Ad 4.) Izvješće o provedbi preventivnih programa  

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Izvješće o provedbi 

preventivnih programa.  

 

Ad 5.) Zasnivanje radnih odnosa  

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost za zapošljavanje 

po natječaju za Katarinu Bolanča na radno mjesto učiteljice hrvatskog jezika na neodređeno 

puno radno vrijeme.   

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

Gabrijelu Radoš na radno mjesto učiteljice engleskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme.   

 

Ad 6.) Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda 

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost na predloženi 

Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.  

 

Ad 7.) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi 

Nakon kraće rasprave članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost na predloženi 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi.   

 

Ad 8.) Razno  

Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora o trenutnim aktualnostima u školi. 

Zamjenica predsjednika Školskog odbora, Željka Šavorić zaključila je sjednicu u 09:30 sati. 

 

 

 

 

Zapisničar:                               Zamjenica predsjednika Školskog odbora  

 

Elizabeta Hanžeković                      Željka Šavorić  


