ZAPISNIK
sa 19. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 26.9.2018. godine u
uredu ravnateljice s početkom u 13,00 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,
Odsutni: Emina Klasić Dolenec, Spomenka Nemec – opravdano.
Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole. Od sedam članova Školskog odbora
sjednici prisustvuje pet članova što je natpolovična većina i donesene odluke bit će pravovaljane.
Predsjednik Školskog odbora. Mihael Kivač, prof. otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i pročitao d
DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Školskog odbora,
2. Razmatranje i donošenje Školskog kurikuluma za 2018./19. školsku godinu na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnateljice,
3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2018./19. školsku
godinu na prijedlog ravnateljice,
4. Usvajanje Prijedloga aktivnosti ŠSD “Školarac” za 2018./19. školsku godinu,
5. Odobrenje za izvanučioničku nastavu u inozemstvo učenika koji polaze izbornu nastavu
njemačkog jezika,
6. Razno.
Predsjednik Školskog odbora. Mihael Kivač, prof. otvorio je sjednicu, pozdravio prisutne i pročitao
dnevni red koji je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Na zapisnik s 18. sjednice Školskog odbor nije bilo primjedbi pa je jednoglasno usvojen i verificiran.
Točka 2.
Sa Školskim kurikulumom za 2018./19. šk. godinu Školski odbor upoznala je ravnateljica škole mr.
Sanja Prelogović. Svaka škola izrađuje kurikulum za sebe jer on u pravilu sadrži nešto je specifično za
baš tu školu. Naši učitelji i stručni suradnice već tijekom 6. mjeseca počeli su planirati i izrađivati
kurikulum za ovu školsku godinu jer i roditelji trebaju biti upoznati i dati pisanu suglasnost za
izvannastavne aktivnosti jer su vezane uz financiranje.
Nakon što je Učiteljsko vijeće donijelo Školski kurikulum razmatralo ga je Vijeće roditelja i dalo
pozitivno mišljenje.
Ravnateljica predlaže da na prijedlog Učiteljskog vijeća Školski odbor donese Školski kurikulum.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog Učiteljskog vijeća donio Školski kurikulum za 2018./19.
školsku godinu.
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Točka 2.
Godišnji plan i program rada škole za 2018./19. školsku godinu dokumenat je koji za razliku od
Školskog kurikuluma više sadržava brojčane podatke. U Godišnjem planu i programu rada škole
također je obuhvaćena sva nastava, redovna, izborna, DOP, DOD, INA, sat razrednika, terenska
nastava, projekti a što je popraćeno podacima o učiteljima koji predaju i njihovom satnicom, spremu
koju imaju i napredovanje u zvanju, broj tjednih i godišnjih sati koje su obvezni održati, broj učenika
po razredima i učenika koji polaze nastavu po individualiziranom programu ili uz prilagodbu. Osim
podataka vezanih uz nastavu, rad ravnateljice i stručnih suradnica Godišnji plan i program sadržava
podatke ostalih zaposlenih u školi, administrativno-tehničko osoblje također s opisom poslova i
satima rada. Tu su spomenuti i materijalni uvjeti u kojima škola radi, koji su jako dobri, osim što naša
škola nema sportsku dvoranu što svake godine i napišemo u Godišnjem planu i programu rada škole.
Nakon rasprave ravnateljica je predložila Školskom odboru da donese Godišnji plan i program rada
škole za 2018./19. školsku godinu.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio Godišnji plan i program rada škole za
2018./19. školsku godinu.
Točka 4.
Učitelj TZK i voditelj ŠŠK „Školarac“ Matija Rušak napravio je Plan aktivnosti kluba za 2018./19.
školsku godinu.
Školski odbor jednoglasno je donio Plan sportskih događanja u 2018./19. školskoj godini.
Točka 5.
U Školskom kurikulumu planirana je terenska nastava u inozemstvo, Austriju, učenika 8.-ih razreda
koji polaze izbornu nastavu njemačkog jezika radi susreta s jezikom na izvornom govornom području.
Roditelji učenika upoznati s planiranom nastavom i dali su pisanu suglasnost za učenike da idu u
Austriju.
Školski odbor je jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio odluku da se učenicima odobrava
terenska nastava u inozemstvu, Austriji.
Točka 6.
Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o zapošljavanju na početku školske godine. Na bolovanju,
održavanju trudnoće, nalaze se četiri učiteljice. Učiteljica razredne nastave Nina Galinec, učiteljica
engleskog jezika Mirjana Mihalec, učiteljica biologije i kemije Ana-Marija Gončar, učiteljica prirode i
biologije Maja Kerovec Mlinar. Ravnateljica je ugovorom do 60 dana zaposlila učiteljicu RN Maju
Pasku Šabatović za koju ćemo dobiti uputnicu iz Ureda državne uprave jer j tehnološki višak, učiteljicu
engleskog jezika Ivu Matotan, učiteljicu biologije i kemije Luciju Hodak i učiteljicu prirode i biologije
Martinu Andrašić. Zaposleni učitelji su stručni osim Martine Andrašić. Škola će objaviti natječaj za
zapošljavanje učitelja na određeno vrijeme.
Imamo problem da li s odvodnjom ili dovodnjom još nismo sigurni. Ove godine počele su nam se
otvarati rupe u dvorištu škole. Pozvali smo instalatera, međutim nije bio u mogućnosti pronaći razlog
propadanje zemlje i otvaranja rupa. U kontaktu smo s gradom, ravnateljice je obavijestila pročelnicu
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gđu. Anu Mlinarić. Došli su iz Komunalca, KC voda i Kominga ispitati o čemu je riječ jer je
pretpostavka da negdje pušta cijev od vode ili od kanalizacije.
Drugi problem koji nam se javio je dotrajalost prepumpne stanice u kanalizacijskom šahtu. Zatražili
smo ponude od izvođača i najvjerojatnije morati mijenjati svo postrojenje.
Isto tako ne znamo dali to ima veze s navedenim problemima pojavila nam se vlaga na zidovima u
podrumu u učionicama i kabinetima tako da je otpadala žbuka. Naš domar je to sanirao ali očito će i
to biti jedan od problema koji ćemo morati kvalitetno riješiti.
Završio je projekt e-Škole i završna konferencija je bila u Varaždinu. Uz naše učitelje Sašu Špoljarića
koji je ujedno koordinator naše škole u tom projektu, Mihela Kivača, Biserku Knez i ravnateljicu
završnoj konferenciji prisustvovale su gđa. Melita Samoborec pomoćnica gradonačelnika i gđa. Ana
Mlinarić pročelnica. Od sada grad preuzima brigu o informatičkoj opremi koju smo dobili iz projekta
e-Škole. Saša Špoljarić i Mihael Kivač bit će predavači na idućoj CUC konferenciji u Šibeniku.
Osmislili smo kutak za učenike razredne nastave u kojem će moći učiti, igrati se društvene igre, čitati,
igrati se i sl. Planiramo to i za učenike viših razreda. Npr. u učionici matematike imamo šah.
Gđa. Anica Desnica rekla je da će Dječji tjedan biti u vremenu od 1. do 7. 10. 2019. godine. 5.10. bit
održano Dječje gradsko vijeće i prijam kod gradonačelnika. Ravnateljica je rekla da je naša učiteljica
Kristinka Fabić bila na sastanku i da će učenici naše škole sudjelovati u aktivnostima u Dječjem tjednu.
Učitelji Mirna Kovačić i Ivan Piskač ići će u Njemačku i Luxemburg u sklopu aktivnosti Erasmus u Etwining, posjet ć škole u tim zemljama i naći partnere za suradnju.
Sjednica je završila u 14,30 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Školskog odbora:

Marina Kozjak

Mihael Kivač, prof.
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