
ZAPISNIK 

sa 4. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 29.6.2017. godine s 

početkom u 11,30 sati u uredu ravnateljice. 

Prisutni: 1. Mihael Kivač, predsjednik Školskog odbora, 
                2. Anica Desnica, zamjenica predsjednika Školskog odbora, 
                3. Ana-Marija Bobovčan, član Školskog odbora, 
                4. Maja Raščanec, član Školskog odbora. 
 

Odsutni: Emina Klasić Dolenec, Spomenka Nemec, Saša Špoljarić – opravdano. 

Sjednici Školskog odbora prisustvuje mr .Sanja Prelogović ravnateljica škole. 

Od sedam članova Školskog odbora sjednici prisustvuju četiri člana što je natpolovična većina. Budući 

da postoji kvorum za odlučivanje predsjednik Školskog odbora Mihael Kivač, prof. otvorio je sjednicu, 

pozdravio prisutne i pročitao dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa  3. sjednice Školskog odbora, 

2. Donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova 

i usluga, 
3. Izvješće voditelja Školskog sportskog kluba o radu u 2016./17. godinu, 
4. Izvješće voditeljice Školske zadruge “Đurđica” za 2016./17. godinu, 
5. Razno. 

 
Točka 1. 
Na zapisnik sa 3. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen i 
verificiran.  
 
Točka 2. 
Budući da je stupio na snagu novi Zakon o javnoj nabavi (“NN” br. 120/16. s danom 1.1.2017. 
godine) obvezni smo bili donijeti novi Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave 
robe, radova i usluga usklađen sa zakonom.  
Nakon razmatranja nije bilo primjedbi  prijedlog Pravilnika o provođenju postupka 
jednostavne nabave robe, radova i usluga jednoglasno je usvojen i donesen.  
 
Točka 3.  
Voditelj Školskog sportsko kluba “Školarac” Matija Rušak opravdano je odsutan i nije mogao 
doći na sjednicu Školskog odbora pa je Izvješće o radu ŠSK za 2016./17. školsku godinu 
Školskom odboru pročitao predsjednik Školskog odbora Mihael Kivač, prof. 
U 2016./17. školskoj godinu učenici su bili uključeni u badminton, odbojku, stolni tenis, 
rukomet, košarku, nogomet i plivanje. 
Natjecali su se školskim, županijskim, poluzavršnim i državnom natjecanju.  
U plivanju,  stolnom tenisu,  košarci i nogometu dječaci su osvojili 3. mjesto na županijskom 
natjecanju.  
U stolnom tenisu djevojčice su osvojile 2. mjesto na poluzavršnom natjecanju.  
U badmintonu djevojčice su osvjile 3. mjesto na državnom natjecanju.  
Izvješće o radu ŠSK “Školarac” Školski odbor jednoglasno je usvojio.  



Za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju Županija je temeljem Odluke župana 
doznačila nagradu u iznosu od =1.500,00 kuna ekipno,  znači svakoj djevojčici (Anji Matovina, 
Niki Matovina i  Lindi Terzić) po =500,00 kuna. Novac je doznačen na žiro račun  Grada 
Koprivnice i Školski odbor jednoglasno donosi odluku da se djevojčicama nagrada isplati u 
gotovini.  
 
Točka 4.  
Voditeljica Učeničke zadruge “Đurđica” Vesna Hižman-Perošić opravdano je odsutna i nije 
mogla doći na sjednicu Školskog odbora pa je Izvješće o radu Učeničke  zadruge  za 2016./17. 
školsku godinu Školskom odboru pročitao predsjednik Školskog odbora Mihael Kivač, prof. 
U Učeničkoj zadruzi tijekom 2016./17. školske godine djelovale su četiri sekcije: sekcija za rad 
s biljakama, likovno-estetska sekcija, eko sekcija, sekcija za marketing i promociju u koj je 
bilo uključeno 68 učenika.  
Učenička zadruga “Đurđica” sudjelovala je na Međužupanijskom susretu učeničkih zadruga, 
Danu grada, Božićnoj bajci I Smotri učeničkih zadruga. Od kulturnih manifestacija na kojima 
je Učenička zadruge sudjelovala na prodajnim izložbama zarađeno je =1.197,00 kuna, a 
potrošeno =339,50 kuna. Ukupna sredstava Učeničke zadruge iznose =4.616,75 kuna. 
Izvješće o radu Učeničke zadruge za2016./17. školsku godinu Školski odbor jednoglasno je 
usvojio. 
 
Točka 5. 
Ravnateljica je Školskom odboru pročitala broj učenika koji su sudjelovali na školskim, 
županijskim i državnim natjecanjima. Učenici i njihovi menotori postigli su vrijedne rezultate. 
Na državnom natjecanju osim djevojčica iz badminton sudjelovala je i učenica Anja Matovina 
iz biologije s menotricom Anom-Marijom Bobovčan.  
Učenike koji su sudjelovali na natjecanjima nagradio je Grad Koprivnica, sve učenike i 
menotre, a Županija je novčano nagradila samo učenike koji su osvojili jedno od tri mjesta na 
državnim natjecanjima.  
Ravnateljica je dala pohvalnice učenicima koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima.  
Pohvaljeni su i učenicici koji je od 1. do 8. razreda imali odličan uspjeh i uzorno vladanje.  
Tijekom 8. mjeseca bit će nam isporučeni garderobni ormarići za što je Grad proveo javnu 
nabavu.  
Učenici i učitelji sudjelovali su na raznim manifestacijama: primanje u Crvni križ, proslavi 
Majčinog dana u Močilama, uč gl. kulture Mihael Kivač s učenicima pjevali su himnu na 
konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća.  
U škola su bili ravnatelji srednjih škola radi upisa u 8.-ih razreda u srednja škola. 
Učiteljici geografije Dubravki Vajdić Kolarić bila je visa savjetnica iz AZOO gđa. Vesna Milić 
radi prijedloga obnavljanja napredovanja u zvanju za učiteljicu savjetnicu iz geografije.  
Posjetili su nas pročelnik D. Ledinski i gđa. M. Ištvan  Krapinec vezano uz postojeći stan u PŠ 
Vinica koji bi trebalo preurediti tako da bi  naši učenici i djeca dječjeg vrtića imali još korisnog 
prostora npr. ili dvoranu ili školsku kuhinju.   
Isto smo im ponovo skrenli pozornost na problem parkiranja zaposlenih u školi pa su 
predložili da se oko škole napravi još parkirnih mjesta.  
U suradnji s Gradom uključeni smo u različite projekte: Volontiranje, Robotika, Daroviti 
učenici, Erasmus+.  
I ove godine organizirali smo odlazak u kazalište u Zagreb za zaposlene na predstavu “Ero s 
onoga svijeta”.  



Ana-Marija Bobovčan predložila je da se pri prijavljivanju učenika za nagrade u Gradu uvede 
više kontrole jer jednako su nagrađeni učenici koji su sudjelovali na različitim natječajima i 
učenici koji su osvajali mjesta na županijskomim natjecanjima i bili na državnim natjecanjima 
što nema istu težinu.  
Gđa. Anica Desnica predložila je da i ove godine Dječja olimpijada koju organizira Društvo 
Naša djeca uđe u Školski kurikulum što je prihvaćeno.  
 
Sjednica je završila u 12,30 sati. 
 
 
Zapisničar:                                                                         Predsjednik Školskog odbora: 
Marina Kozjak                                                                   Mihael Kivač, prof. 
 
 
 
 

  
 


