
OSNOVNA ŠKOLA IZIDORA KRŠNJAVOGA 

Kršnjavoga 2, 10 000 Zagreb 

KLASA: 003-06/18-01/09 

URBROJ: 251-124/02-18-4 

Zagreb, 31.10.2018. 

ZAKLJUČCI SA 17. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODOBORA 

održane 29.10.2018. godine s početkom u 15:30 sati u prostorijama Škole — ured 

ravnateljice, Kršnjavoga 2, Zagreb. 

Prisutni članovi Školskog odbora: 

l .  Zoran Bahtijarević, predsjednik 

2. Tatjana Priselac, zamjenica predsjednika 

3. Margareta Lukačin, članica 

4. Mario Banožić, član 

5. Jasna Šrekais Šips, članica 

6. Željko Stura, član 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

1. Tomislav Ivančević, član 

Ostali prisutni: 

1. Lidija Sosa Šimenc, ravnateljica 

2. Lara Vidović, tajnica — zapisničarka 

DNEVNI RED 

1. Verifikacija zapisnika 16. sjednice Školskog odbora 

2. Verifikacija mandata člana Školskog odbora 

3. Zasnivanje radnih odnosa 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

Ad 1.) Verifikacija zapisnika 16. sjednice Školskog odbora 

Zapisnik 16. sjednice Školskog odbora održane 29.10.2018. godine jednoglasno su usvojeni. 

Ad 2.) Verifikacija mandata člana Školskog odbora 

Članovi Školskog odbora jednoglasno donose odluku da se verifikacija mandata novog člana 

Školskog odbora odgađa za sljedeću sjednicu obzirom daje isti član odsutan zbog 

zdravstvenih razloga. 

Ad 3.) Zasnivanje radnih odnosa 



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

Eleonora Marević, diplomirani pravnik, na radno mjesto tajnika na određeno, puno radno 

vrijeme, radi zamjene tajnice Nikoline Petak Buliga, do njezina povratka na rad 

 Helena Perišić, magistra edukacije fizike i kemije, na radno mjesto učiteljice fizike na 

određeno, nepuno radno vrijeme, radi zamjene učiteljice Inje Kovačić, do njezina 

povratka na rad. 

 Petra Jurković, magistra primarnog obrazovanja, na radno mjesto učiteljice razredne 

nastave u programu produženog boravka na određeno, puno radno vrijeme, radi 

zamjene učiteljice Marine Koprivnić, do njezina povratka na rad. 

 Mateja Srkoč, magistra edukacije biologije i kemije, na radno mjesto učiteljice prirode 

i biologije u bolničkim razrednim odjelima na određeno, nepuno radno vrijeme, radi 

zamjene učiteljice Mare Ivanko, do njezina povratka na rad. 

 Antonia Čoić, magistra edukacije matematike, na radno mjesto učiteljice matematike i 

informatike na određeno, puno radno vrijeme, radi zamjene učiteljice Danijele 

Krpetić, do njezina povratka na rad. 

 Ines Ivanjek, magistra umjetnosti iz glazbene umjetnosti/flauta, na radno mjesto 

učiteljice glazbene kulture u bolničkim razrednim odjelima na određeno, nepuno radno 

vrijeme, radi zamjene učiteljice Nede Perdija, do njezina povratka na rad. 

Ad 4.) Razno 

Školski odbor na sjednici održanoj 29.10. 2018. donio je Zaključak da se traži suglasnost 

osnivača za kupnju opreme za Školu u bolnici, od sredstava prikupljenih akcijom „MOJA 

UČITELJICA ZOVE SE NADA” 

Sjednica je završena u 16:15 sati. 

Zapisničar Predsjednik Školskog odbora 

Lara Vidović Zoran Bahtijarević, dr. 

 


