ZAPISNIK
sa 18. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 13.9.2018. godine u
uredu ravnateljice s početkom u 18,30 sati.
Prisutni: 1.Mihael Kivač, prof. – predsjednik Školskog odbora,
2. Anica Desnica – zamjenica predsjednika školskog odbora,
3. Ivan Piskač. mag.educ.mat. i inf.– član,
4. Saša Špoljarić, dipl. kat. – član,
5. Maja Raščanec – član,
6. Emina Klasić Dolenec – član.
Odsutni: Spomenka Nemec – opravdano.
Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole. Od sedam članova Školskog odbora
sjednici prisustvuje šest članova što je natpolovična većina i donesene odluke bit će pravovaljane.
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 17. sjednice Školskog odbora,
2. Donošenje Izvješća ravnateljice o realizaciji Godišnjeg plana i program rada škole za
2017./2018. školsku godinu,
3. Donošenje Izvješća ravnateljice o realizaciji Školskog kurikuluma za 2017/18. školsku
godinu,
4. Donošenje odluke o cijeni školske kuhinje u PŠ Vinici,
5. Donošenje odluke o imenovanju voditeljice PŠ Vinice,
6. Razno.

Točka 1.
Na zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi pa je jednoglasno usvojen i verificiran.
Točka 2.
Ravnteljica škole mr. Sanja Prelogović upoznala je članove školskog odbora sa Izvješćem o realizaciji
Godišnjeg plana i programa rada škole za 2017./18. školsku godinu. Pročitala je sadržaj Izvješća koje
sadržava kompletan realizaciju nastave obvezne, izborne, izvnnastavnih akitvnosti, terenske nastave
uz napomenu da je sve zaplanirano i realizirano. Zatim sadržava rad svih učitelja, stručnih suradnica,
ravnateljice, tajništva i računovodstva i tehničke službe u školi. Ravnateljca napominje da prošle
školske godine nijedan učenik nije ponavljač. Učenici s zaključenim nedovoljnim ocjenama upućeni su
na dopunski rad na kojem su dobili prolazne ocjene i završili razred. Upisani su svi projekti na kojima
smo radili a neki se nastavljaju I ove školske godine. Ravnateljica se osvrnula na materijalne uvjete I
obavijestila Školski odbor da je pročelnica Upravno odjela društvenih djelatnosti gđa. Ana Mlinarić I
gđa. Maja Ištvan Krapinec bile u PŠ Vinici radi mogućnosti preuređenaj postojećg praznog stana u
čajnu kuhinju za učenike. smo udjelovali I sviIzvješće do 14.9.2018. godine moramo poslati u Grad
radi donošenja na sjednici Gradskog vijeća. Zgrada Matične škole prijavljena je na natječaj Europske
unije za energetsku obvnovu.
Izvješće je razmatralo Učiteljsko vijeće I Vijeće roditelja I nije bilo primjedbi pa Ravnateljica predlaže
da ga školski odbor usvoji I donese.
Školski odbor jednoglasno je uvojio I donio Izvješeće. Izvješeće šaljemo u Grad radi razmatranja I
donošenja na sjednici Gradskog vijeća.
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Točka 2.
Školski kurikulum I Godišnji plan I program rada škole za 2017./18. školsku godinu u pravilu se
podudaraju, jedino što Školski kurikulum sadržava specifičnosti za našu školu u vidu izvannastvnih
aktivnosti. Školski kurikulum realiziran je u cijelosti.
Budući da nije bilo pitanja ni primjedbi Izvješeć o realizaciji Školskog kulrikuluma za 2017./18. školsku
godinu jednoglasno je usvojeno I doneseno.
Točka 3.
U Matičnoj školi u prošloj školskoj godini mijenjali smo cijenu školske kuhinje I roditelji su potpisivali
nove izmijenjene ugovore. U PŠ Vinici cijena školske kuhinje nije mijenjana, iznos četiri kune po danu,
ali će roditelji potpisati nove ugovore. Radi toga predlažemo da Školski odbor donese odluku o cijeni
školske kuhinje u PŠ Vinici, a odluku ćemo staviti na web stanicu škole kao I za Matičnu školu.
Školski odbor jednogalsno je donio odluku da cijena školske kuhinje po danu u PŠ Vinici iznosi četiri
kune.
Točka 4.
U skladu sa Zakonom o odgoju I obrazovanju u osnovnoj I srednjoj školi te Kolektivnim ugovorom za
zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ravnateljce predlaže da Školski odbor donese odluku o
imenovanju učiteljice Željke Đurkan voditeljicom PŠ Vinice.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio odluku da Željka Đurkan učiteljica RN
imenuje voditeljicom PŠ Vinice u školskoj godini 2017./18.
Točka 5.
Ravnateljica je Školski odbor upoznala s par problema koje imamo a vezani su “dotrajalost”
kanalizacije u školi. Već drugi put nam se oko škole u dvorištu otvaraju rupe, zemlja propada u blizini
šahtova za odvodnju što upućuje da nešto nije u redu s kanalizacijom. Pozvali smo vodoinstalatera I
nije bio u mogućnosti locirati kvar čak smo po nacertima od rekonstrukcije škole tražili. Uz to nam I
učionice I kabineti u podrumu vlaže, trebali bi nešto poduzeti po pitanju izlocaije tog prostora.
Ogradu oko školskog igrališta neprastano nam uništavaju, potrgaju metalna polja, pa će naš domar
zavariti ponovo metalna polja i zvati ćemo majstora da ih učvrsti betonom.
Imamo I konstantan problem pušača srednjoškolaca, koji puše pod našim prozorima i ostavljau čikove
što naši spremači I domar pobiraju. Ravnatelji škola, srednjih I naša ravnateljica već su pokušavali
riješti problem postavljanjem pepeljari na stazu gdje bi u pravilu mogli pušiti, ali nismo riješili
problem samo smo ga malo umanjili.Ravnateljica će ponovo zvati ravnatelje srednjih škola na
sastanak da razmotre ovaj problem.

Sjednica je završila u 19,30 sati.

Zapisničar:
Marina Kozjak

Predsjednik Školskog odbora:
Mihael Kivač, prof.
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