
OSNOVNA ŠKOLA GUSTAVA KRKLECA 
ZAGREB, B. MAGOVCA 103 
Telefon: 01/6659-170 
Fax: 01/6659-172 
E-mail: ured@os-gkrkleca-zg.skole.hr 
 

KLASA: 003-06/19-01/02 
URBROJ: 251-168-18-2 
Zagreb, 14. ožujka 2019. godine 
 
 

ZAKLJUČCI 
 
22. sjednice Školskog odbora održane u četvrtak 14. ožujka 2019. godine s 
početkom u 17 sati u učionici kemije. 
 
Prisutni članovi Školskog odbora: 
 

- Predstavnici učitelja i stručnih suradnika : Ivana Olivari, Lidija Župan 
- Predstavnici osnivača:  Mirna Hećimović, Vesna Bobinski, Marija Čuljak 
- Predstavnik roditelja: Jelena Buturac 
- Predstavnik radnika: Maja Mikec 

 
 
Predsjednica Školskog odbora Ivana Olivari pozdravila je prisutne i predložila sljedeći  
 
DNEVNI RED: 

 

 

1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Školskog odbora 
2. Zapošljavanje temeljem provedenih natječajnih postupaka 
3. Razno 

 

 
 
Ravnateljica je zatražila nadopunu dnevnog reda točkom radni odnosi. Prijedlog  
dnevnog red jednoglasno su usvojili svi članovi Školskog odbora te dnevni red sada 
glasi 
 
 

1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Školskog odbora 
2. Zapošljavanje temeljem provedenih natječajnih postupaka 
3. Statut 
4. Razno 

 
 
 
 
 



Ad. 1. 

 

Zapisnik 21. sjednice Školskog odbora jednoglasno je usvojen. 
 
Ad.2. 
 
Članovi Školskog odbora su jednoglasno donijeli odluku da su suglasni s odlukom 
ravnateljice da se po natječaju zaposle sljedeći kandidati 
 

- Alma Kvarantan, magistra edukacije talijanskog jezika i književnosti  i 
engleskog jezika i književnosti s položenim pedagoškim kompetencija na 
radnom mjestu učitelja/ice engleskoga jezika, puno, određeno radno vrijeme 
do povratka na rad učiteljice engleskoga Željke Kunić 

-  Zoran Jotanović, monter-instalater na radnom mjestu domara/ke, puno, 
određeno radno vrijeme do dobivanja suglasnosti MZO 

- Monika Haraminčić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i talijanskog 
jezika i književnosti na radnom mjestu učitelja/ice hrvatskoga jezika, puno, 
određeno radno vrijeme do povratka na rad učiteljice hrvatskoga jezika 
Davorke Likarić 

- Barbara Fiolić, magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti učitelja/ice 
hrvatskoga jezika za provođenje pripremne nastave hrvatskoga jezika, 
nepuno, određeno radno vrijeme do isteka 70 sati pripremne nastave 
hrvatskoga jezika po polazniku 

 
 

Ad 3. 
 

Članovi Školskog odbora jednoglasnom odlukom su donijeli Statut. 
 
Ad.4. 
 
Ravnateljica Luković je izvijestila članove Školskog odbora o poduzetim radnjama za 
sprječavanje uništavanja imovine i okoliša škole rekavši kako je u suradnji s Dječjim 
vrtićem Travno napisani upućen dopis Gradskom uredu za obrazovanje, a također su 
Policiji dostavljene i snimke nadzorne kamere. 
 
Učenici i dalje sudjeluju na brojnim natjecanjima, a u pripremi je i pjesma za natječaj 
Europa u školi. 
 
Pravilnik o zapošljavanju je u izradi te će se razmatrati na idućoj sjednici Školskog 
odbora. 
 
Sjednica Školskog odbora završila je s radom u 18 sati. 
 
 
 
Zapisničar:                                      Predsjednica Školskog odbora: 
 
Maja Mikec  Ivana Olivari, prof. 
 



 
 


