ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 6.4.2017.
godine s početkom u 18,30 sati u uredu ravnateljice.
Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof. imenovan od strane Učiteljskog vijeća,
2. Saša Špoljarić, dip. kateheta, imenovan od strane Učiteljskog vijeća,
3. Ana-Marija Bobovčan, prof. imenovana od strane radničkog vijeća,
4. Anica Desnica, imenovana ispred Grada Koprivnice,
5. Emina Klasić Dolenec, imenovana ispred Grada Koprivnice,
6. Maja Raščanec, imenovana ispred Grada Koprivnice.
Odsutni: Spomenka Nemec, imenovana od strane Vijeće roditelja – opravdano.
Od sedam članova Školskog odbora konstituirajućoj sjednici Školskog odbora prisustvuje šest članova
što je natpolovična većina. Budući da postoji kvorum za odlučivanje ravnateljica škole mr. Sanja
Prelogović otvara sjednicu i pozdravlja prisutne.
U skladu s Statutom Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica do izbora predsjednika i zamjenika
predsjednik Školskog odbora sjednicom predsjedava najstariji član Školskog odbora.
Predsjedavanje sjednicom preuzima gđa. Anica Desnica. Pročitala je dnevni red koje je jednoglasno
usvojen.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Izvješće predsjedavatelja o imenovanim članovima Školskog odbora,
Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora,
Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora,
Verifikacija zapisnika sa prošle sjednice Školskog odbora,
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne Škole „Đuro Ester“
Koprivnica na prijedlog ravnateljice,
6. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje
pomoćnika/ice u nastavi,
7. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje
učitelja/ice razredne nastave ugovorom o radu do 60 dana,
8. Razno.
Točka 1.
Gđa. Anica Desnica pročitala je Odluku o imenovanju članova Školskog odbora iz reda učitelja i
stručnih suradnika, Učiteljskog vijeća, koje je imenovalo Mihaela Kivača i Sašu Špoljarića, KLASA:00305/17-01/008;URBROJ:2137-31717-01-1, Odluku o izboru člana radničkog vijeća koje je izabralo AnuMariju Bobovčan, KLASA:003-05/17-01/010;URBROJ:2137-31/17-01-1, Odluku Vijeća roditelja koje je
imenovalo Spomenku Nemec, KLASA:003-05/17-01/009;URBROJ:2137-31717-01-1 i Rješenje o
imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica zamjenika koji obnaša dužnost
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gradonačelnika Grada Koprivnice koji je imenovao Anicu Desnicu, Eminu Klasić Dolenec i Maju
Raščanec, KLASA:602-02/17-01/0006;URBROJ:2137/01-03-01/2-17-16.

Točka 2.
Pri čitanju popisa članova Školskog odbora iz Odluka i Rješenja utvrđen je identitet imenovanih
članova.
Nakon utvrđenog identiteta članova Školskog odbora iz popisa o imenovanju u skladu sa Statutom OŠ
„Đuro Ester“ Koprivnica konstituiran je Školski odbor i počinje mu teći mandat u trajanju od četiri
godine.
Točka 3.
Za predsjednika Školskog odbora članovi predlažu Mihaela Kivača i Anu-Mariju Bobovčan. Predloženi
kandidati prihvatili su kandidaturu. Javnim glasovanjem članova Školskog odbora Mihael Kivač dobio
je pet glasova a Ana-Marija Bobovčan četiri glasa. Za predsjednika Školskog odbora izabran je Mihael
Kivač, prof. učitelj glazbene kulture jer je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Školskog
odbora.
Za zamjenicu predsjednika Školskog odbora predložena je gđa. Anica Desnica koja prihvaća
kandidaturu. Javnim glasovanjem sa pet glasova gđa. Anica Desnica izabran je za zamjenicu
predsjednika Školskog odbora.
Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora traje četiri godine.
Predsjedavanje sjednicom Školskog odbora preuzeo je Mihael Kivač predsjednik.
Točka 4.
Na zapisnik sa 50. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen i verificiran.
Točka 5.
Zbog donošenja Izmjena i dopuna Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovno i srednjoj školi i Izmjena i
dopuna Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Školski odbor donio je prijedlog
Statutarne odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica.
Gradsko vijeće Grada Koprivnice na sjednici održanoj 14.3.2017. godine donijelo je prethodnu
suglasnost na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta i ravnateljica predlaže da Školski
odbor donese Statutarnu odluku o izmjenama Statuta.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio Statutarnu odluku o izmjeni Statuta.
Točka 6.
Budući da je Andrea Modec koja radi u školi na mjestu pomoćnika u nastavi učeniku Mihaelu Jurencu
u 4. a razredu otišla na bolovanje (održavanje trudnoće) morali smo objaviti javni poziv za
zapošljavanje pomoćnika u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme.
Javni poziv bio je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole u vremenu od
22. do 30.3.2017. godine.
Primljene su 23 ponude.
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Povjerenstvo u sastavu Dijana Lukačić, soc. ped. mr. sc. Jasna Relja i Renata Glavica, psihologinja
obavile su intervjue i testiranje svih kandidata jer sve ponude su bile potpune i pravovremene. Nakon
čega su izabrale Ivu Janjić za zapošljavanje na mjestu pomoćnika u nastavi.
Ravnateljica predlaže da Školski odbor donese prethodnu suglasnost za zapošljavanje Ive Janjić na
radno mjesto pomoćnika u nastavi učeniku Mihaelu Jurencu na određeno nepuno radno vrijeme.
Školski odbor jednoglasno je donio na prijedlog ravnateljice prethodnu suglasnost za zapošljavanje
Ive Janjić iz Koprivnice na radno mjesto pomoćnika u nastavi učeniku Mihaelu Jurencu na određeno
nepuno radno vrijeme.
Točka 7.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio prethodnu suglasnost za zapošljavanje
Irene Tkalčić na zamjenu Nini Galinec na mjestu učiteljice razredne nastave ugovorom o radu do 60
dana.
Točka 8.
Ravnateljica je nove članove Školskog odbora upoznala s radom škole, postignućima i projektima u
koje smo uključeni.
Obavijestila je Školski odbor da je dr. Švarc učenicima koji su sudjelovali u programu kada je škola bila
domaćin skupa o Holokaustu donijela dvije torte i počastila ih.
Grad j sve tri škole uključio u projekat robotike, a naša učitelja tehničke kulture Tijana Martić je u
suradnji s udrugom Uzor nabavila robote i već radi s učenicima.
Dobili smo 20 mikrobitova koj će koristiti učitelji učenici 6.-ih razreda za programiranje. Naša škola
već je uključena u programiranje u Inkubatoru.
Učenici 6.-a razreda uključeni su u projekat „Čitanje ne poznaje granice“ sa slovenskom školom „Olga
Meglič“ Ptuj pa su razrednica 6. a razreda Ana Mihac Kovačic, šk. Knjižničarka Nikolina Sabolić i
ravnateljica bile u Ptuju. Ove godine ćemo slaviti 35. godišnjicu suradnje s školom „Olgom Meglič“ iz
Ptuja.
Imali smo knjižno pjesničku večer, domaćini smo primanju podmlatkara u Crveni križ, 15.5. slavit
ćemo Majčin dan, 19.5. imat ćemo podizanje zelene zastave jer smo međunarodna EKO-škola i dobit
ćemo zlatni status, a 26. 5. slavit ćemo Dan škole.
Jako puno učenika sudjelovalo je na županijskim natjecanjima i postigli su lijepe rezultate, međutim
svi koji su sudjelovali rekli su da su ove godine zadatci izuzetno teški i visoki bodovi za državno
natjecanje. Zasada znamo da su na državno natjecanje iz biologije pozvani učenica Anja Matovina i
učiteljica Ana-Marija Bobovčan i učenice koje igraju badminton s učiteljicom Vesnom Hižman-Perošić.
Obilježili smo tjedan darovitih učenika jer sad imamo zaposlenu psihologinju koja testira i prepoznaje
darovite učenike.
Povijesna grupa s učiteljicom Mirnom Kovačić bila je u Srednjoj školi u Pitomači gdje su predstavili
„Igre prijestolja na hrvatski način“ povijesno-dramski igrokaz.
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Bili smo domaćini županijskih stručnih vijeća iz geografije, biologije i kemije, tehničke kulture,
povijesti, smotre projekata iz građanskog odgoja i frankofonije.
Najavljena nam je gradnja mreže za e-škole čime ćemo pojačati signal tako da učenici i učitelji mogu
koristiti tablete, laptope u nastavi pogotovo STEM nastavnici koji prvi počinju s takvim radom. Učitelji
su dolazili na edukaciju za vrijeme zimskih praznika i sada pod proljetnim praznicima imat ćemo
edukaciju. Puno učitelja iz naše škole dozi na edukacije i zainteresirani su za ovakav način rada.
Predavači na radionicama su profesori sa FIO Varaždin. Koordinator za projekat e-škole Saša Špoljarić
rekao da smo ostvarili kvalitetnu suradnju, predavači uvijek pitaju što nam treba za naš rad, kakav
oblika rada koristimo i što nam je bitno.
Mihael Kivač ispred kolektiva škole pita da li će se učiteljima koji mijenjaju kolege kada odlaze s
učenicima na izvanučioničku nastavu platiti. Odgovorila je ravnateljica da sve što je planirano
Godišnjim planom i programom rada škole za 2016./17. šk. godinu planirano je i u financijskom planu
i bit će plaćene i zamjene i dnevnice, a po pitanju planiranog Školskim kurikulumom moramo vidjeti
točno što je napisano pod izvanučioničkom nastavom i ukoliko će to biti realizirano bit će i plaćeno.
Pri odlasku učitelj na službeni put zamjene se obvezno plaćaju.

Sjednica Školskog odbora završila je u 19,30 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Školskog odbora:

Marina Kozjak

Mihael Kivač, prof.
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