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OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2, 10 000 Zagreb 

KLASA: 003-06/22-01/01 

URBROJ: 251-124/02-22-5 

Zagreb, 18.01.2022. 

 

ZAKLJUČCI 11. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA  

 

održane dana 17. siječnja 2022. godine putem aplikacije Microsoft Teams s početkom u 19:00 

sati. 

 

Prisutni: 

- Mario Banožić 

- Dijana Rogulja Deltin 

- Željka Šavorić 

- Lina Budak 

- Nikola Jellačić 

 

Odsutni: 

 

Ostali prisutni: 

- Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica 

- Antonia Okun, tajnica, zapisničar 

 

                   DNEVNI RED: 

 

1. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Izvješće o radu škole u prvom obrazovnom razdoblju školske godine 2021./2022. 

3. Izvješće o provedbi preventivnih programa u prvom obrazovnom razdoblju školske 

godine 2021./2022. 

4. Radni odnosi 

5. Razno 

 

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi i dopuna te je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 1.) Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora   

 

Zapisnik 10. sjednice Školskog odbora održane 21.12.2021. godine jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2.) Izvješće o radu škole u prvom obrazovnom razdoblju školske godine 2021./2022. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Izvješće o radu škole u prvom obrazovnom 

razdoblju školske godine 2021./2022.  

 

Ad 3.) Izvješće o provedbi preventivnih programa u prvom obrazovnom razdoblju školske 

godine 2021./2022. 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili Izvješće o provedbi preventivnih programa 

u prvom obrazovnom razdoblju školske godine 2021./2022. 
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Ad 4.) Radni odnosi 

 

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

Perlić za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na neodređeno puno 

radno vrijeme.  

 

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

Primorac za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u bolničkim razrednim odjelima na 

određeno puno radno vrijeme. 

 

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

Marijana Kučka za radno mjesto domara na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno).  

 

 

Ad 5.) Razno  

 

Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora o aktualnostima u školi. 

 

 

Predsjednik Školskog odbora je zaključio sjednicu u 19:45 sati. 

 

 

Zapisničar:                          Predsjednik Školskog odbora: 

 

Antonia Okun                               Mario Banožić 


