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ZAPISNIK 

sa 6. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 28.9.2017. godine u 

uredu ravnateljice s početkom u 17,00 sati. 

Prisutni: 1. Mihael Kivač, predsjednik Školskog odbora, 
                2. Anica Desnica, zamjenica predsjednika Školskog odbora, 
                3. Saša Špoljarić, član Školskog odbora, 
                4. Maja Raščanec, član Školskog odbora, 
                5. Spomenka Nemec, član Školskog odbora. 
 

Odsutni: Emina Klasić Dolenec, Ana-Marija Bobovčan - opravdano. 

Sjednici Školskog odbora prisustvuje mr .Sanja Prelogović ravnateljica škole. 

Od sedam članova Školskog odbora sjednici prisustvuje pet članova 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  5. sjednice Školskog odbora, 
2. Razmatranje i donošenje Školskog kurikuluma za 2017./18. školsku godinu na prijedlog 

Učiteljskog vijeća i  ravnateljice, 
3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada škola  za 2017./18. školsku godinu 

na prijedlog ravnateljice, 
4. Donošenje odluke o isplati nagrade učiteljci Vesni Hižman-Perošić za sudjelovanje na 

državnom natjecanju iz badmintona, 
5. Donošenje odluke o nabavi opreme i sitnog inventara za školsku kuhinju iz viška sredstava od 

školske kuhinje, 
6. Usvajanje Prijedloga aktivnosti ŠSD “Školarac” za 2017./18. školsku godinu, 
7. Odobrenje za izvanučioničku nastavu u iznozemstvo učenika koji polaze izbornu nastavu 

njemačkog jezika,  
8. Razno. 

 
Točka 1. 
Na zapisnik sa 5. sjednice školskog odbora nije bilo prijemjedbi pa je jednoglasno usvojen i verificiran. 
 
Točka 2. 
Sa Školskim kurikulumom za 2017./18. školsku godinu  Školski odbor upoznala je ravnateljica škole.  
Rekla je da je Školski kurikulum napravljen temeljem Nacionalnog kurikuluma i Godišnjeg plana i 
programa rada škole. Školski kurikulum je nešto specifično za svaku školu. Ovogišđnji kurikulum 
nastavlja se prema odrednicama projekta koji smo započeli 2014. godine  “Razvoj kurukulumske 
kulture” čiji su nositelji Institut za drujštven istraživanja iz Zagreba, Učiteljski fakultet u Zagrebu I 
Forum za slobodu odgoja uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.  
Zaplanirana područja rada u kurikulumu su: Jezično-komunikacijsko područje, Matematičko područje, 
Prirodoslovno područje, Tehničko-informatičko područje, Društveno-humanističko područje, 
Umjetničko područje, Tjelesno i zdravstveno područje, Osobni I socijlani razovj, Zdravlje, sigurnost I 
zaštita okoliša, Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Građanski odgoj I obrazovanje.  
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Budući da je naša škola poznata po projektima, uz ova područja, u Šk. kurikulumu napisani su I 
projekti u kojima sudjelujemo: EKO-škola, Volim volontiranje, Robotika, Znanje kao dar, Erasmus*, E-
škola.  
U projektima sudjeluju učienici I učitelji,  
Nakon razmatranja Školski odbor jednoglasno je na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnateljice donio 
Školski kurikulum za 2017./18. školsku godinu.  
 
Točka 3.  
Ravnateljica škole Školskom odboru obrazložila je Godišnji plan i program rada škole za 2017./18. 
Školsku godinu. Godišnji plan I program rada škole bio je na Učiteljskom vijeću  vijeću I Vijeću 
roditelja koji su ga razmatrali I usvojili.  
Godišnji plan I program rada škole obuhvaća: Podatke o uvjetima rada škole, Podatke o izvršetiljima 
poslova I njihovim radnim zaduženjima, Podatke o organizaciji rada, Tjedni I godišnji broj sati po 
razredima I oblicima odgojo-obrazovnog rada, Planove rada ravnateljice, ostalih odgojno-obrazovnih 
radnika, tajništva I računovodstva, Planove rada Školskog odbora I ostalih stručnih tijela škole, Plan 
stručnog osposobljavanja I usavršavanja, Podatke o ostalim aktivnostima u fukciji odgojo-obrazovnog 
rada I poslovanja škole, Program mjera za povećanje sigurnosti u školi, Plan nabave I opremanja, Plan 
I program investicija, invesicijskog I tekućeg održavanja, Mjere antikorupcijskog programa.  
Vanjski prilozi Godišnjeg plan I programa rade škole su: Goidšnji planovi I programi rada učitelja, 
Mjesečni planovi programi rada učitelja, Plan I proram rada razrednika, Primjerni programi odgoja I 
obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju, Plan I program rada s darovitim učenicima, Rješenja o 
tjednim I godišnjim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika, Raspored sati, Programi za pripravnike.  
Ove školske godine imamo 180 radnih dana od toga 178 nastavnih. Jedan dan imat ćemo proslavu 
Dan škole, jedan dan smo domaćini županijskog natjecanje iz geografije I uvijek ostavimo višak 
nastavnih dana u slučaju potrebe jer moramo imati 175 nastavnih dana.  
Sva nastava je stručno zastupljena I nismo imali smanjenja satnice nijedonom učitelju. Učenicima 
nudimo 64 slobodne aktivnosti koje dobrovoljno biraju, od ove godine uveli smo I domaćinstvo.  
Ravanteljica je upoznala Školski odbor s Planom izvanučioničke nastave ove školske godine. Jedan dio 
izvanučioničk nastave je već tradicija, odlazka 8.-ih razreda u kazalište gledati mjuzikl “Jalta, Jalta”, 
odlazka nekoliko učenika 7. I 8.-ih razred na PMF na Dan otvorenih vrata, zatim odlazak učenika u 
Sloveniju u sklopu projekta “Čitanjem do zvijezda”, a isto tako učenici I učitelji ići će na izvanučioničku 
nastavu sklopu ostalih projekata koje provodimo.  
Nakon rasprave Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio Godišnji plan I program 
rada škole za 2017./18. školsku godinu. 
 
Točka 4.  
Učiteljica Vesna Hižman-Perošić bila je na državnom natjecanju s djevojčicama  iz badmnintona I 
osvojile su 3. mjesto. Učiteljica Ana-Marija Bobovčan bila je na državnom natjecanju iz biologije I 
učenica je osvojila 8. mjesto.  Ravnateljica predlaže Školskom odboru da doense odluku da se 
učiteljicma isplati nagrada u iznosu od 400,00 kuna s porezom I doprinosima iz sredstava donacije 
koja je škola dobila od Euroherc osiguranja. Nagrada se isplaćuje za njhov rad tijekom cijele godine s 
učenicama I osvojenim visokim mjestima na državnom natjecanju.  
Školski odbor jednogalsno je na prijedlog ravnateljce donio odluku o isplati nagrede učiteljicama 
Vesni Hižman-Perošić I Ani-Mariji Bobovčan. 
 
Točka 5.  
Budući da škola ima višak sredstava od uplata roditelja učenika za prehranu u školskoj kuhinji koji se 
nakupio tijekom prethodnih godina ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese odluku o 
utrošku viška za nabavu opreme I sitnog inventara za školsku kuhinju. Dio opreme u školskoj kuhinji 
koji nam je neophodno nabaviti je hadnjak, perilica za rublje, ledenica, konvekcijska peć I dr.  
Višak iz prethodnog razdoblja iznosi =223.946,31 kunu a opreme I sitnog inventara nabavili bi u 
vrijednosti =90.000,00 kuna. 
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Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio odluku o utrošku viska sredstava od 
sufinanciranja školske kuhinje za nabavu opreme I sitnog inventara za školsku kuhinju. 
 
 
Točka 6.  
Voditelj ŠŠD “Školarca” učitelj TZK Matija Rušak upoznao je Školski odbor sa sportovima u kojima će 
se učenici I učenice škole natjecati u školskoj godini 2017./18., a to su: stolni tenis djevojčice i dječaci, 
kros djevojčice I dječaci, rukomet djevojčice I dječaci, badminton djevojke, nogomet dječaci, atletika 
djevojčice I dječaci, šah dječaci.  
 
Školske I međuopćinska natjecanja održavat će se tijekom listopada I studenog 2017. godine a 
županijska natjecanja obično se održavaju u siječnju I veljači 2018. godine.  
 
 
Točka 7.  
Učiteljica njemačkog jezika Sonja Schuster u Školski kurikulum je napisala da će učenici koji polaze 
izbornu nastavu njemačkog jezika imati izvanučioničku nastavu izvan Hrvatske, u Austriji kako bi 
učenici mogli čuti izvorni njemački govor, razgovarati na njemačkom jeziku I sl. Prošle školske godine 
također su bili na izvanučioničkoj nastavi u Austriji I utvrdili smo na je za učenike višestruko korisna.  
Obzirom na Pravilnik o izvođenju izleta, eksurzija I drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, 
Školski odbor donosi odluku o odobrenju izvanučioničke nastave za učenike izvan Hrvatske. 
Školski odbor jednoglasno je donio odluku da učenici idu na izvnaučioničku nastavu u Austriju.  
 

Točka 8.  

Ravnateljica je upoznala Školski odbor da su razmatrane sve ponude primljene za osiguranje učenika i 

odlučili smo nastaviti suradnju s Euroherc osiguranjem. S odabirom osiguravajuće kuće za učenike 

upoznato je Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja.  

Dobili smo pismo pohvale u Policijske uprave Koprivničko-križevačke jer smo jedina škola koja ima 

prometnu jedinicu i koji smo organizirali polaganje vožnje biciklom koje vodi učiteljica Tijana Martić.  

Sjednica je završila u 18,15 sati. 

 

Zapisničar:                                                                            Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                      Mihael Kivač, prof. 


