ZAPISNIK
sa 14. sjednice Školskog odbor Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 6.4.2018. godine u
uredu ravnateljica s početkom u 13,30 sati.
Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof. predsjednik Školskog odbora,
2. Anica Desnica, zamjenica predsjednika Školskog odbora,
3. Saša Špoljarić, član Školskog odbora,
4. Spomenka Nemec, član Školskog odbora.
Odsutni: Ana-Marija Bobovčan, Maja Raščanec i Emina Klasić Dolenec – opravdano.
Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole.
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 12. i 13. sjednice Školskog odbora,
2. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje učitelja/ice
matematike na neodređeno puno radno vrijeme,
3. Razno
Od sedam članova Školskog odbora sjednici prisustvuje četvoro 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.
Točka 1.
Na zapisnike sa 12. i 13. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa su jednoglasno usvojeni i
verificirani.
Točka 2.
Učitelj matematike Igor Fulir tražio je sporazumni raskid radnog odnosa/ugovora o radu s danom
18.3.2018. godine jer je dobio posao profesora matematike u Gimnaziji „Fran Galović“ Koprivnica.
Ravnateljica je u skladu s ovlastima ugovorom o radu do 15 dana zaposlila Petru Kolarić Kapusta
magistru struke znanosti o okoliša koja je bila nestručna do realizacije natječaja. Natječaj je objavljen
na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole u vremenu od 20. do 28.3.2018. godine.
Primljeno je šest ponuda. Sve ponude su pravovremene i potpune ali samo dvije ispunjavaju uvjete iz
natječaj odnosno uvjete za radno mjesto učitelja matematike.
Ravnateljica je Školskom odboru pročitala ponude kandidatkinja koje ispunjavaju uvjeta za radno
mjesto učitelja matematike a to su Rajna Franjo iz Koprivnice i Slađana Vidačić iz Jabučate.
Na razgovoru kod ravnateljice bila gđa. Rajna Franjo, profesor matematike, mentor a već je dala i
dokumentaciju za napredovanje u zvanje savjetnika. Profesorica Rajna Franjo zaposlena je u OŠ
Molve na mjestu učitelj matematike ali živi u Koprivnici i željela i raditi u Koprivnici. Učiteljica je vrlo
uspješna i odgovorna i obzirom da ispunjava uvjete za radno mjesto i uvjete iz natječaja ravnateljica

predlaže Školskom odboru da donese prethodnu suglasnost za zapošljavanje Rajne Franjo na radno
mjesto učiteljice matematike s danom 19.3.2018. godine.
Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost za zapošljavanje Rajne Franjo na radno
mjesto učiteljice matematike s danom 19.3.2018. godine.
Točka 3.
Ravnateljica je informirala Školski odbor o aktivnostima škole od prošle sjednice: bili smo domaćini
međužupanijskog natjecanja Crvenog križa, po projektu ERASMUS+ još troje učitelj treba ići u
europske zemlje na studijsko putovanje, posjetili su nas učenici i učitelji iz OŠ Bedenica, učenica Ana
Lucija Abramović je na državnom natjecanju iz njemačkog jezika osvojila 4. mjesto. Na državna
natjecanja još će ići učiteljica Tijana Martić s učenikom iz tehničke kulture, učiteljica Vesna HižmanPerošić s učenicama iz badmintona a šk. knjižničarka Nikolina Sabolić će s učenicima ići u Sloveniju na
natjecanje „Čitanjem do zvijezda“ i učiteljica Andreja Kerovec Latica na natjecanje iz engleskog jezika
HYPPO, ova natjecanja imaju međunarodni karakter.

Sjednica je završila u 14,10 sati.
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