
Izvod iz zapisnika s 43. Sjednice Školskog odbora  

 

43. Sjednica Školskog odbora OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor održana je 22.11.2016. godine u 

prostorijama škole. Na sjednici su bili prisutni članovi školskog odbora: Štefica Hendija, Božica Lesičar, 

Tomislav Depikolozvane, Smiljana Krajnik i Mirela Behin. Odsutni: Marko Rihtarić i Dragutin Labaš, 

opravdano.  

Na sjednici je prisutan dovoljan broj članova ŠO da se sjednica održi. 

Dnevni red: 

1. Izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO 

2. Razmatranje pristiglih molbi na raspisani natječaj za spremačicu 

3. Prethodna suglasnost ŠO za radno mjesto učiteljice engleskog jezika 

4. Zahtjev Vijeća roditelja za pokretanje postupka otvaranja glazbene škole pri OŠ Franje 

Horvata Kiša, Lobor 

5. Razno 

 

1. Pročitan je izvod iz zapisnika s prošle sjednice ŠO na koji prisutni članovi nisu imali primjedbi 

te je isti jednoglasno prihvaćen. 

2. Na raspisani natječaj, zamjena za porodni dopust, pristiglo je sedam molbi, sve u roku, ali 

samo dvije su kompletne. Ravnatelj predlaže da se na to radno mjesto primi Josipa Sedak 

koja je već bila na zamjeni i zadovoljila sve uvjete i od Školskog odbora traži prethodnu 

suglasnost. Školski odbor prihvaća prijedlog ravnatelja i jednoglasno daje prethodnu 

suglasnost. 

3. Učiteljica engleskog jezika je na bolovanju. Ravnatelj je donio odluku da se na rok do 15 dana, 

zbog redovnog održavanja nastave, prime Martina Brozd ( 8 sati ukupno) i Irena Žunec (13 

sati ukupno) te od Školskog odbora tražio prethodnu suglasnost na rok do 45 dana za 

imenovane djelatnice. U tom roku znati će se situacija sa učiteljicom engleskog jezika, pa po 

potrebi raspisati natječaj. 

 

Ispred Vijeća roditelja u Školskom odboru javila se Smiljana Krajnik i predlaže da se odmah 

raspiše natječaj za učitelja/icu engleskog jezika s obzirom da je učiteljica na komplikacijama u 

trudnoći i ništa financijski ne gubi, a učenici se ne bi morali prilagođavati ponovno na nove 

promjene učitelja.  

Mirela Behin iznosi svoj prijedlog da Općina Lobor financira od prvog  do trećeg razreda 

engleski jezik kao izborni predmet. 

 

Školski odbor je razmotrio zahtjev Vijeća roditelja da se pokrene postupak otvaranja glazbene 

škole pri OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor. Školski odbor u potpunosti podržava inicijativu i 

zahtjev Vijeća roditelja.  Naše mjesto ima mnogo učenika koji su iz glazbenih obitelji, ali zbog 

udaljenih glazbenih škola, mnogi roditelji nisu u mogućnosti financirati glazbeno školovanje 

svoje djece. Otvaranjem osnovne glazbene škole pri našoj školi omogućilo bi se i toj djeci 

glazbeno školovanje. 

Školski odbor jednoglasno daje suglasnost Vijeću roditelja i  ravnatelju da se pokrene 

postupak otvaranja osnovne glazbene škole pri OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor. 
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