
Izvod iz zapisnika s 27. Sjednice Školskog odbora OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor koja je 

održana 27.8.2015. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama škole. 

Prisutni: Mirela Behin, Božica Lesičar, Tomislav Depikolozvane, Dragutin Labaš, Štefica 

Hendija, Suzana Matejaš, članovi ŠO, ravnatelj Krešimir Krivdić i zapisničarka Barica Šeremet 

Odsutni: Marko Rihtarić, opravdano 

Dnevni red:  

1. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO 

2. Razmatranje i donošenje odluke po raspisanom natječaju za radno mjesto 

informatičara 

3. Razmatranje i donošenje odluke po raspisanom natječaju za radno mjesto pedagoga 

4. Razno-Prethodna suglasnost ŠO za 45 dana za Dariu Mrkus – str. sur. knjižničarka  

1.  Izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO je pročitan i jednoglasno prihvaćen od ŠO. 

2. Po raspisanom natječaju za radno mjesto informatike pristiglo je 27 molbi sve u roku. 

Ravnatelj i predsjednica ŠO razmotrili su sve molbe. Napravljena selekcija i uži krug 

kandidata/inja za to radno mjesto. Ravnatelj predlaže Matiju Buntaka iz Lobora, za radno 

mjesto informatičara na neodređeno vrijeme, pola radnog vremena od 1.9.2015.  

Članovi ŠO jednoglasno su dali suglasnost ravnatelju da se primi Matija Buntak. 

3. Na raspisani natječaj pristiglo je 28 molbi u roku. Ravnatelj je obavio razgovore s pet 

kandidatkinja za radno mjesto pedagoga. Ravnatelj  predlaže kandidatkinju Manuelu Prlić. 

ŠO jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnatelja da se za radno mjesto stručnog suradnika 

pedagoga primi Manuela Prlić, puno, neodređeno radno vrijeme od 1.9.2015. 

4. a) Prethodna suglasnost za radno mjesto knjižničarke na rok od 45 dana. Kako iz 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta do danas nije došla suglasnost za upražnjeno 

radno mjesto stručnog suradnika knjižničara ravnatelj traži od ŠO prethodnu suglasnost. 

Školski odbor  jednoglasno daje prethodnu suglasnost ravnatelju za Dariu Mrkus. 

     b) Mirela Behin podnijela je izvješće o izgradnji dječjeg igrališta, budući da su dobivena 

sredstva preko projekta HEP-a 9.000,00 kuna. Dokumentacija sva koja je potrebna za 

izgradnju igrališta je u izradi. Veći dio platit će Općina Lobor. 

Sastanak završen u 18,45 sati. 

        Zapisničar: B. Šeremet 


