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ZAPISNIK 

sa 5. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 1. rujna 2017. godine 

s početkom u 13,00 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  4. sjednice Školskog odbora, 
2. Razmatranje i donošenje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za 

2015./2016. školsku godinu, 
3. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje pomoćnika u 

nastavi na određeno nepuno radno vrijeme, domara/ložača na neodređeno puno radno 
vrijeme i spremačice ugovorom o radu do 60 dana, 

4. Donošenje odluke i imenovanju voditeljice PŠ Vinica, 
5. Razno. 

 
Točka 1.  

Na zapisnik sa 4. sjednice Školsko odbora nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen i verificiran. 

Točka 2.  

Izvješće o radu škole za školsku godinu 2016.717. Školskom odboru pročitala je ravnateljica mr. Sanja 

Prelogović. Rekla je da smo sve zaplanirano Godišnjim planom i program rada škole za 2016./17. šk. 

godinu realizirali. Godišnja plan i program rada škole praktički obuhvaća kompletan rad škole vezan 

uz nastavu, kadrovske uvjete, materijalne uvjete, stručno usavršavanje svih zaposlenih u školi, 

planove rada svih zaposlenih i organa upravljanja škole.  

Gradu Koprivnici još vezano uz realizaciju Godišnjeg plana i programa rada škole dostavljamo 

statističke podatke u tablicama, broj učenika i odjela, uspjeh učenika, učenička natjecanja, zaposlene 

po stručnoj spremi, prostorne uvjete škole i financijski izvještaj. 

Nakon usvajanja Izvješća na Školskom odboru, Izvješće dostavljamo Gradu Koprivnici gdje ga 

razmatra Odbor za škole i usvaja Gradsko vijeće. 

Nakon razmatranja Izvješće je jednoglasno usvojene i doneseno.  
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Točka 3.  

Na javni natječaj za zapošljavanje šest pomoćnika u nastavi u OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica objavljen na 

web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole u vremenu od 1. do 9. 8. 2017. godine 

primljeno je 60 ponuda. Sve ponude primljene su u propisanom roku. Dvije  ponude nisu bile 

potpune pa nisu razmatrane.   

Kandidate koji su ispunjavali uvjete iz natječaja Povjerenstvo za odabir kandidata kojeg je imenovala 

ravnateljica u sastavu Dijana Lukačić, prof. soc. ped., mr. Jasna Relja pedagoginja i Renata Glavica 

psihologinja škole  pozvalo je na intervju i testiranje. Za zapošljavanje povjerenstvo je predložilo 

kandidate: Dejana Radovanovića, Anu Fajdić, Martinu Kišiček, Zrinku Šupe, Dejana Čokonaja, 

Valentinu Cahunek i Rominu Mužinić kao rezervu u slučaju potrebe zapošljavanja tijekom školske 

godine. Odabrani kandidati ispunjavaju uvjete iz natječaja. S kandidatima bit će sklopljeni ugovori o 

radu na određeno nepuno radno vrijeme.  

Ravnateljica je predložila Školskom odboru da donese prethodnu suglasnost za zapošljavanje Dejana 

Radovanovića, Ane Fajdić, Martine Kišiček, Zrinke Šupe, Dejana Čokonaja, Valentine Cahunek na 

određeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto pomoćnika u nastavi. 

Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje 

Dejana Radovanovića, Ane Fajdić, Martine Kišiček, Zrinke Šupe, Dejana Čokonaja, Valentine Cahunek 

na određeno nepuno radno vrijeme na radno mjesto pomoćnika u nastavi. 

 

Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje domara/ložača na 

neodređeno puno radno vrijeme i obavijesti Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji 

da nemaju evidentirana taj profil radnika u prijavljenim viškovima radnika škola je objavila natječaj. 

Na natječaj objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole za radno mjesto 

domara/ložača u vremenu od 22. do 30.8.2017. godine primljeno je sedam ponuda. Sve ponude 

primljene su u zakonskom roku. Jedna ponuda nije razmatrana jer nisu priloženi traženi dokumenti. 

Od šest kandidata troje  ispunjava uvjete iz natječaja, Davor Vahtarić, Vjeran Mikulinjak i Nenad 

Fabić. 

Ravnateljica je obavila razgovor s kandidatima koji ispunjavaju uvjete i predlaže Školskom odboru da 

donese prethodnu suglasnost za zapošljavanje Nenada Fabića iz Koprivnice na neodređeno puno 

radno vrijeme na mjestu domara/ložača. 

Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje 

Nenada Fabića na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto domara/ložača. 

Kuharica Nada Lazar otišla je u mirovinu i škola j dobila suglasnost Ministarstva znanosti i 

obrazovanja za zapošljavanje kuharice ne neodređeno puno radno vrijeme. Budući da spremačica 

Natalija Pintarić ispunjava uvjete, ima završenu srednju školu za kuharicu, u skladu s Kolektivnim 

ugovorom ponudili smo joj radno mjesto kuharice koje je prihvatila pa škola nije obvezna objaviti 

natječaj za kuharicu.  

Sada će škola tražiti suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje spremačice. Do 

dobivanja suglasnosti ravnateljica je ugovorom o radu do 15 dana zaposlila Sandru Kanisek. Budući da 

suglasnost sigurno nećemo dobiti u ovom vremenu ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese 

prethodnu suglasnost za zapošljavanje Sandre Kanisek ugovorom o radu do 60 dana na mjestu 

spremačice. 
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Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje 

Sandre Kanisek ugovorom o radu do 60 dana na mjesto spremačice. 

Točka 4. 

Ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese odluku o imenovanju Željke Đurkan učiteljice 

razredne nastave u PŠ Vinici voditeljicom Područne škole. Na ime voditeljstva učiteljica Željka Đurkan 

ima dva sata u zaduženju u skladu s Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih 

suradnika u osnovnoj školi. 

Učiteljica Željka Đurkan već godinama je voditeljica područne škole. Vrlo je odgovorna u svom radu i 

prihvatila je voditeljstvo za ovu školsku godinu. 

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o imenovanju učiteljice Željke Đurkan za voditeljicu PŠ 

Vinica za šk. god. 2017./2018. 

Točka 5.  

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor da nam je CARNet isporučio opremu za e-škole. Dobili smo 

tablet za učenike, hibridna računala za učitelje i pametne ploče. Učitelji imaju edukacije, prvenstvene 

STEM nastavnici koji će prvi i raditi s ovom opremom. Opremu će moći koristiti svi učitelji u tu svrhu 

napravit ćemo raspored korištenja.  

Posjetili su nas gradonačelnik gdin. Mišel Jakšić i gđe. zamjenice Melita Samoborec i Ksenija Ostiž. 

Grad nam je proveo javnu nabavu za garderobne ormariće. Dobili smo garderobne ormariće za 

razrednu i predmetnu nastavu.  

Škola je dobila status EKO-škole nakon čega ćemo biti stalni član. Od ove šk. godine smo u projektu s 

Gradom Koprivnicom „Robotika“, „Daroviti učenici“, „Volim volontiranje“.  Za rad na ovim projektima 

učitelji, stručni suradnici  i učenici imat će edukacije.  

Učitelji koji su u projektu ERASMUS počeli su s putovanjima po Europi. O svemu ćemo moći čitati na 

web stranici škole. 

 

Sjednica je završila u 14,00 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                              Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                        Mihael Kivač, prof. 

 

 


