ZAPISNIK
sa 16. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 16.5.2018. godine u
uredu ravnateljice s početkom u 18,30 sati.
Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof. predsjednik Školskog odbora,
2. Ana-Marija Gončar, prof. član Školskog odbora,
3. Saša Špoljarić, dipl. kat. član Školskog odbora,
4. Maja Raščanec, član Školskog odbora,
5. Emina Klasić Dolenec, član Školskog odbora,
6. Spomenka Nemec, član Školskog odbora.
Odsutni: Anica Desnica – opravdano.
Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole.
Od sedam članova Školskog odbora sjednici prisustvuje šest 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 14. i 15. sjednice Školskog odbora,
2. Donošenje prethodne suglasnosti za zapošljavanje spremača/ice na određeno nepuno radno
vrijeme,
3. Donošenje Izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera u školi,
4. Donošenje odluke o isplati nagrade učiteljima za državna natjecanja,
5. Donošenje odluke o isplati naknade čalnovima povjerenstava za županijska natjecanja,
6. Razno.
Točka 1.
Na zapisnike sa 14. i 15. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa su jednoglasno usvojeni i
verificirani.
Točka 2.
Budući da je gđa. Sandra Kanisek tražila sporazumni raskid radnog odnosa s danom 2.4.2018. god. na
radnom mjestu spremačice na određeno nepuno radno vrijeme odnosno do povratka gđe. Ljiljane
Šostaric s porodiljskog dopusta škola je objavila oglas za zapošljavanje. Na oglas za zapošljavanje
spremača/ice na određeno nepuno radno vrijeme objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje i škole u vremenu od 30.3. do 9.4.2018. godine primljeno je sedam ponuda. Sve
ponude primljene su pravovremeno.
Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost za zapošljavanje Ksenije Hanžeković na
radno mjesto spremačice na određeno nepuno radno vrijeme.
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Točka 3.
Tajnica škole Marina Kozjak pročitala je Školskom odboru Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u
školi vezano uz donošenje Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa u školi. Tijekom
2018. godine doneseni su akti: Izmjene i dopune Etičkog kodeks neposrednih nositelja odgojnoobrazovne djelatnosti, Statutarna odluka o izmjeni Statuta škole, Pravilnik o provedbi postupaka
jednostavne nabave, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta.
Doneseni su i objavljeni na web stranici škole Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole za
2017./18. školsku godinu.
Budući da nije bilo primjedbi Izvješće je Školski odbor jednoglasno usvojio i donio.
Točka 4.
Ravnateljica je predložila Školskom odboru da donese odluku o isplati nagrade u iznosu 400,00 kuna
neto učiteljima koji su cijele školske godine radili s učenicima i bili na državnom natjecanju.
Školski odbor jednoglasno je donio odluku o isplati nagrade učiteljima za sudjelovanje na državnim
natjecanjima.
Točka 5.
Županija će nam na IBAN grada dostaviti novac za isplatu naknade članovima povjerenstava i sucima
za županijska natjecanja koja su održana u našoj školi a to su natjecanje iz geografije, smotra iz
građanskog odgoja, sportsko natjecanje iz stolnog tenisa i plivanja.
Ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese odluku o isplati naknade članovima povjerenstava
i sucima.
Školski odbor jednoglasno je donio odluku o isplati naknade članovima povjerenstava i sucima za
županijska natjecanja.
Točka 6.
Ravnateljica je obavijestila Školski odbor da 25.5. slavimo Dan škole. Pozvala je članove školskog
odbora na proslavu i uručila im pozivnice.
18.5. imat ćemo vježbu evakuacije u suradnji sa svim žurnim službama grada i županije.
Informirala je Školski odbor da su svi učitelji koji su sudjelovali u projektu ERASMUS+ imali
prezentacije s putovanja po zemljama Europe na sjednici Vijeća roditelja. Na sjednici Vijeća roditelja
ponovila je roditeljima da u razredima upozore roditelje da dolaze u školu k razrednicima,
predmetnim učiteljima, stručnim službama jer e-dnevnik nije zamjena za „učitelja“. Roditelji vide
ocjene i bilješke u e-dnevniku i ne dolaze u školu što nije dobro, pogotovo za učenike koji imaju
slabije ili loše ocjene. Roditelje je obavijestila o ponudi Borova za kupnju papuča učenicima, ali ako
žele kupiti papuče otići će u trgovinu preko škole neće biti nabave papuča učenicima. Obavijestila je
roditelje da je Školski odbor donio odluku o cijeni školske kuhinje u iznosu od 6,00 kuna po danu.
Učiteljica hrvatskog jezika Martina Trešćec Godek vratila se porodiljnog dopusta, učitelj matematike
Igor Fulir otišao je raditi u našu gimnaziju. Na njegovo mjesto zaposlili smo učiteljicu matematike iz
škole Molve, gđu. Rajnu Franjo koja je mentorica a čeka i odluku AZOO za savjetnicu.
Bili su nam novinari iz Školskih novina i objavljena je velika reportaža o našoj školi.
Sve terenske nastave odvijaju se pram planu.
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Odrađujemo i sve projekte u koje smo tijekom ove školske godine ušli: e-škole, robotika, mikrobitovi,
Odjek III, Volim volontiranje, Razvoj emocionalnih vještina.
Za iduću školsku godinu od roditelja ćemo tražiti suglasnost za nabavu testova iz hrvatskog jezika,
engleskog jezika i matematike.
U 5. i 6. razred uvodi se informatika kao obvezan predmet.
Sjednica je završila u 19,40 sati.

Zapisničar:

Predsjednik Školskog odbora:

Marina Kozjak

Mihael Kivač, prof.
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