
1 
 

 

ZAPISNIK 

sa 21. sjednice Školskog odbora Osnovna škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 29. rujna 2018. 

godine u uredu ravnateljice s početkom u 13,15 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. Spomenka Nemec – član, 
                6. Maja Raščanec – član. 
 

Odsutni: Emina Klasić Dolenec  -  opravdano. 

Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole. Od sedam članova Školskog odbora 

sjednici prisustvuje šestoro 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  20. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje dopune Pravilnika o organizaciji rada  sistematizaciji radnih mjesta, 
3. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje logopeda/ice 

na određeno vrijeme – pripravnistvo, 
4. Razno.  

 
Točka 1.  
Na zapisnik za 20. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi i jednoglanso je usvojen i verificiran.  
 
Točka 2.  
Budući da smo od Ministarastva znanosti I obrazovanja dobili Odluku o zapošljavanju logopeda na 
određeno vrijeme, mjera pripravništva, moramo dopuniti Pravilnik o organizaciji rada I sistematizaciji 
radnih mjesta. 
U Pravilnik o organizaciji rada I sistematizaciji radnih mjesta dodana je nova točka 6. u čl. 7. koja glasi: 
 
6. NAZIV RADNOG MJESTA : stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila – logoped 
 
UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o stručnoj  
spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu  
 
VRSTA RADNOG MJESTA:  radna mjesta I. vrste 
 
OPIS POSLOVA: neposredni odgojno obrazovni rad s učenicima, obavljanje stručno razvojnih i drugih 
stručnih poslova u  skladu sa zahtjevima struke te obavljanje ostalih poslova koji proizlaze iz 
neposrednog odgojno obrazovnog rada ili drugih propisa 
Planira i programira rad, priprema se i obavlja poslove u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s 
učenicima, savjetuje i pomaže u radu učiteljima i stručnim suradnicima te ostalim zaposlenicima škole 
u svezi s postupcima u radu s djecom s posebnim potrebama, pomaže učiteljima u izradi primjerenih  
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programa, didaktičkih i nastavnih sredstva, surađuje, savjetuje i pomaže roditeljima učenika s 
teškoćama u razvoju, analizira i vrednuje djelotvornost odgojno-obrazovnog rada, stručno se 
usavršava, surađuje s ustanovama, vodi odgovarajuću pedagošku dokumentaciju i učeničke dosjee, 
sudjeluje u radu povjerenstva za upis djece u osnovnu školu, obavlja poslove na prevenciji 
poremećaja u ponašanju, izrađuje i provodi preventivne programe te obavlja druge poslove na 
unapređivanju i razvoju odgojno-obrazovne djelatnosti škole. 
 
BROJ IZVRŠITELJA: 1 
 
Dosadašnja Točka 6. postala je Točka 7. Pravilnika. 
 
Školski odbor jednoglasno je donio Dopunu Pravilnika o organizaciji rada  sistematizaciji radnih 
mjesta. 
 
Točka 3.  
Na natječaj objavljen u web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole u vremenu od 29.10. 
do 6.11.2018. godine za zapošljavanje logopeda/ice na određeno puno radno vrijeme, pripravnistvo, 
primili smo samo jednu ponudu, Mateje Gabaj iz Đurđevca magistre logopedije. Ponuda je primljena 
u roku, dokumentacija je potpuna i kandidatkinja ispunjava uvjete za radno mjesto i mjeru 
pripravništva. Ravnateljica ju je pozvala na razgovor u školu, ostavila je pozitivan dojam, spremna je 
raditi I prihvaća uvjete u skladu s mjerom preko koje ju zapošljavamo. 
Ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese prethodnu suglasnost za zapošljavanje Mateje 
Gabaj na radno mejsto logopeda na određno puno radno vrijeme.  
Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice za za zapošljavanje 
Mateje Gabaj na radno mejsto logopeda na određno puno radno vrijeme.  
 
Točka 4.  
Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o događanjima u školi od prošle sjednice. Povodam Dana 
grada imali smo priredbu u školi, učenici su nastupali u gradu, Učenička zadruga “Đurđica” imala je 
stand u gradu zatim su učenici sudjelovali u Dječjoj olimpijadi.  
Učiteljica Mirna Kovačić bila je u Njemačkoj a učitelj Ivan Piskač u Luxemburgu na kontakt 
seminarima. Cilj je pronaći škole koj bi s našom školom sudjelovale u budućim projektima jer je 
Učiteljsko vijeće donijelo odluku da ćemo sudjelovati u K-2 projektima što znači da će biti uključeni 
učitelji i učenici.  
Imali smo nenastvani dan, ali to je radni dan koji mi zovemo tematski dan 2. studenoga. Učenici i 
učitelji bili su na groblju na grobovima Đure  Estera i Tome Šestaka, imali su sat povjesti. Mama 
učenice Laure Krog svima je zahvalila na dolasku nag rob Tome Šestaka jer je to njezin pradjed.  
Pripremamo Dan sjećanja na Vukovar I imat ćemo predavanja o Domovinskom ratu.  
Bit ćemo domaćini županijskog vijeća građanski odgoj i razrednu nastavu, a za francuski jezik bit 
ćemo domaćini državnom skupu.  
I ove godine ići ćemo u Ptuj na proslavu Dana škole “Olga Meglič”.  
Ravnateljica je u osobno ime i svih iz škole gđi. Maji Raščanec čestitala na dobivenoj medalji Grada za 
rad u folklore. 
Naš učitelj Mihael Kivač sudjelovao je u snimanju spota Gradu, kojeg smo svi i vidjeli i pohvalili. 
 
Sjednica je završila u 14,00 sati. 
 
Zapisničar:                                                                                     Predsjednik Školskog odbora: 
Marina Kozjak                                                                               Mihael Kivač, prof.  
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