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ZAPISNIK 

sa 2. sjednice  Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 10.5.2017. godine u 

uredu ravnateljice s početkom u 16,00 sati. 

Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof. predsjednik Školskog odbora, 
                2. Saša Špoljarić, dipl. kat. član Školskog odbora, 
                3. Maja Raščanec, član Školskog odbora, 
                4. Ana-Marija Bobovčan, član Školskog odbora. 
 
Odsutni: Anica Desnica, Emina Klasić Dolenec, Spomenka Nemec – opravdano. 
 
Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole. 
 
Od sedam članova Školskog odbora sjednici prisustvuju četiri člana što je natpolovična većina. Budući 
da postoji kvorum za sjednicu predsjednik Školskog odbora Mihael Kivač prof. otvara sjednicu, 
pozdravlja prisutne i čita  dnevni red koje je jednoglasno usvojen. 
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa  1. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje 

domara/ložača i spremačice  na određeno vrijeme, 
3. Donošenje odluke o isplati naknade članovima Povjerenstva za županijska 

natjecanja, 
4. Donošenje odluke o isplati nagrade učiteljima za sudjelovanje na državnim 

natjecanjima, 
5. Donošenje I. izmjena financijskog plana škole za 2017. godinu,  
6. Razno 

 

Točka 1. 

Na zapisnik sa 1. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen i verificiran. 

Točka 2.  

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor da škola još od 12. mjeseca 2016. godine nije dobila 

suglasnost za zapošljavanje domara/ložača i spremačice na postojeća upražnjena radna mjesta jer 

domar/ložač je otišao u mirovinu a spremačica tražila sporazumni raskid radnog odnosa. Budući da 

smo zakonske mogućnosti zapošljavanja bez natječaja iskoristili, objavili smo natječaj za 

zapošljavanje domara/ložača i spremačice na određeno vrijeme dok ne dobijemo suglasnost 

Ministarstva znanosti i obrazovanja.  

Natječaj je bio objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole u vremenu od 

28.4. do 6.5.2017. godine.  
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Na natječaj objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole u vremenu od 28.4. 

do 6.5.2017. godine za zapošljavanje domara/ložača i spremača/ice na određeno puno radno vrijeme 

do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta za objavljivanje natječaja na 

neodređeno vrijeme jer su to postojeća upražnjena radna mjesta primljeno je pet ponuda a za 

spremača/icu 12 ponuda.  

Od pet primljenih ponuda za radno mjesto domara/ložača dvije kandidata, Davora Vahtarić i 

Domagoja Krajnović ispunjavaju uvjete. Ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese prethodnu 

suglasnost za zapošljavanje Davora Vahtarića na određeno puno radno vrijeme na mjesto 

domara/ložača do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na 

neodređeno vrijeme. 

Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice da se Davora 

Vahtarića zaposli na radno mjesto domara/ložača na određeno puno radno vrijeme do zapošljavanja 

po natječaju na neodređeno vrijeme a nakon dobiven suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. 

Za spremača/icu primljeno je 12 ponuda. Gđa. Željka Srednoselec ponudi je priložila dokumente, 

potvrdu HZZZ da je nezaposlena, potvrdu da na zadnjem radnom mjestu nije prestala raditi svojom 

krivnjom i potvrdu da je hrvatska braniteljica te se pozvala na pravo prvenstva pri zapošljavanju. Bila 

je kod ravnateljice na razgovoru i spremna je prihvatiti zapošljavanje pa je ravnateljica predložila 

Školskom odboru da donese prethodnu suglasnost za zapošljavanje Željke Srednoselec na mjesto 

spremačice na određeno puno radno vrijeme. 

Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice da se Željku 

Srednoselec zaposli na radno mjesto spremačice na određeno puno radno vrijeme do zapošljavanja 

po natječaju na neodređeno vrijeme a nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. 

 

Točka 3.  

Škole domaćini Županijskih natjecanja i smotri te sportskih natjecanja za provođenje natjecanja 

imenuju Povjerenstva. U pravilu predsjednik Povjerenstva je ravnatelj/ica škole domaćina i učitelj/ica 

voditelj Županijskog aktiva područja iz kojeg je natjecanje ili pak učitelj TZK kada je riječ o sportskim 

natjecanjima.  

Novac za rad povjerenstava osigurava Županija. Da bismo mogli isplatiti naknade predsjedniku i 

članovima povjerenstva ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese odluku da će se učitelju 

TZK Matiji Rušaku isplatiti naknada za člana povjerenstva za Županijsko natjecanje iz stolnog tenisa i 

plivanja; Dubravki Vajdić Kolarić Žup. voditeljici aktiva geografije isplatiti će se naknada za člana 

povjerenstva za natjecanje iz geografije i mr. Sanji Prelogović isplatit će se naknada za predsjednika 

povjerenstva za natjecanje iz stolnog tenisa, plivanja, geografije i smotre građanskog odgoja i 

obrazovanja.  

Naknada se isplaćuje u iznosu 180,00 kn (trošak) za svako natjecanje ili smotru. 
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Školski odbor jednoglasno je donio odluku o isplati naknada predsjedniku i članovima povjerenstva za 

Županijska natjecanja i smotru. 

 

Točka 4. 

Ove školske godine na državno natjecanje iz biologije pozvana je učenica Anja Matovina 7.b razred s 

mentoricom Ana-Marijom Bobovčan prof. biologije i kemije i učenice Anja i Nika Matovina, Linda 

Terzić iz badmintona s mentoricom Vesnom Hižman-Perošić. Obzirom da su učiteljice cijele godine 

radila s učenicama i postigle zapažene rezultate radi kojih su pozvane na državna natjecanja 

ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese odluka da se učiteljicama isplati nagrada za uložen 

rad, trud i postignute rezultate u iznosu od 400,00 neto kuna. Novac je škola osigurala donacijom 

Euroherca. 

Školski odbor jednoglasno je donio odluku na prijedlog ravnateljice  da se učiteljicama isplati nagrada 

u iznosu od 400,00 kuna neto za sudjelovanje na državnom natjecanju s učenicama. 

Točka 5.  

Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 31. sjednici održanoj 14.03.2017. godine donijelo je I. izmjene i 

dopune Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. U Financijskom 

planu škole promjena je bila unutar Dodatnog programa odgoja i obrazovanja, aktivnost: 

Sufinanciranje udžbenika gdje je plan povećan za 20.000,00 kn i sada iznosi 100.000,00 kn, a sredstva 

su namijenjena sufinanciranju nabave udžbenika za učenike na području Grada Koprivnice. 

Školski odbor jednoglasno je donio I. izmjenu financijskog plana škole za 2017. godinu na  prijedlog 

ravnateljice. 

Točka 6.  

Ravnateljica obaviještava Školski odbor da je u školi bila prosvjetna inspekcija i stručno pedagoški 

nadzor po prijavi mame učenice 8.-og razreda baziranoj na neprimjerenom ponašanju učenika 

(dječaka)  prema njenom djetetu i nekoj vrsti uznemiravanja i ponižavanja.  

Škola je dobila zapisnik od prosvjetne inspekcije u kojemu je utvrđeno da nije bilo propusta u radu 

škole i stručnih službi u vezi s prijavom mame. Nakon saznanja postupili smo po Pravilniku o načinu 

postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika 

t prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima.  

Stručno-pedagoški nadzor također nije utvrdio propuste u radu jedino što nam je naloženo je ponovo 

na satovima razrednika i radionicama s roditeljima odradite temu sprječavanja nasilja između 

učenika.  

Škola je prošla u projektu Erasmus+ za 2017./18. školsku godinu. Iz tog projekta dobit ćemo 

18.619,00 EUR-a. Novac služi isključivo za edukaciju uključenih učitelja koji će putovati u zemlje 

Europske unije i nakon toga znanje prenositi ostalim kolegama. Najveći dio projekta napisala je 

učiteljice engleskog jezika Mirjana Mihalec. 

Učenici 5.-ih razreda polažu ispit za vožnju biciklom i od ove godine je uveden on line test pa je slaba 

prolaznost učenika.  

Učiteljsko vijeće izabralo je učenike koji su kroz cijelo školovanje bili odlični s uzornim ponašanjem 

koji će biti nagrađeni na Danu škole knjigom lektirom za srednje škole.  
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Puno surađujemo s našim vrtićem, djeca su bila u posjeti školi. Nastavili smo suradnju s srednjim 

školama, učenici naših 8.-ih razreda bili su u posjeti srednjim školama. Bit će održan i roditeljski 

sastanak roditelja učenika 8.-ih razreda kojemu će prisustvovati ravnatelji srednjih škola radi 

upoznavanja s mogućnosti i uvjetima upisa.  

Učenica 8.a razreda sa mentoricom učiteljicom engleskog jezika Andrejom Kerovec Letica sudjelovala 

je na međunarodnom natjecanju iz engleskog jezika HIPPO i osvojila drugo mjesto.  

I ove godine učenici su posjetili PMF i sudjelovali u ranim aktivnostima.  

Učenik 6.b razreda Šimun Benedikt Kopričanec s učiteljem Mihaelom Kivačem sudjeluje na glazbenim 

predstavama. Na glazbenom natjecanju u našoj Gimnaziji pobjedio je starije i iskusnije učenike. 

Za primanje učenika u Crveni križ imali smo prigodnu predstavu, u Močilama ćemo obilježiti Majčin 

dan. 

U suradnji s Komunalcem učenici su sudjelovali u različitim kreativnim radionicama, sudjelovali su u 

Novom Virju na danima Dravskoga. 

Bila je gđa. Vesna Milić viša savjetnica za geografije iz Agencije za odgoj i obrazovanje radi obnove 

napredovanja u zvanju Dubravke Vajdić Kolarić učiteljice geografije koja ima status savjetnice. 

Dan škole slavit ćemo 26.5., a ujedno ćemo obilježiti i 35. godina suradnje s OŠ „Olga Meglič“ Ptuj. 

Ravnateljica je članovima Školskog odbora uručila pozivnice za proslavu Dana škole na kojima je 

program proslave i prema njihovim  mogućnostima poziva ih da se priključe proslavi. 

 

Sjednica je završila u 16,45 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                  Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                              Mihael Kivač, prof. 

 


