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ZAPISNIK 

sa 27. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 19.3.2019. godine s 

početkom u 12,30 sati u uredu ravnateljice. 

Prisutni: 1. Mihael kivač, prof. predsjednik Školskog odbora, 
                2. Anica Desnica, zamjenica predsjednika,  
                3. Ivan Piskač, mag. educ. mat. i inf. Član, 
                4. Saša Špoljarić, diol. kath. član, 
                5. Maja Raščanec, član 
 
Odsutni: Spomenka Nemec i Emina Klasić Dolenec – opravdano.  

Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole i Mirjana Kolarek diol. oec. voditeljca 

računovodstva radi točke 4. dnevnog reda.  

DNEVNI RED: 

1. Verifikacija zapisnika sa  25. i 26. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje prethodne suglasnosti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje 

učitelja/ice engleskog jezika i socijalnog pedagoga/ice na određeno puno 
radno vrijeme,  

3. Donošenje Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja,  
4. Donošenje završnog obračuna za 2018. godinu i Odluke o raspodjeli 

rezultata,   
5. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima povjerenstava na 

Županijskim natjecanjima,  
6. Razno. 

 

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 

dnevni red koji je jednoglasno usvojen. 

Točka 1. 

Na zapisnike sa 25. i 26. elektronske sjednice nije bilo primjedbi, jednoglasno su doneseni i 

verificirani.  

Točka 2. 

Učiteljica engleskog  jezika Iva Matotan tražila je sporazumni raskid radnog odnosa s 17.3.2019. 

godine, a soc. pedagoginja Dijana Lukačić otišla je na duže bolovanje s 18.2.2019. godine. Nakon 

prijave Uredu državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji i obavijesti da nemaju evidentiranih 

viškova kadrova koje trebamo objavili smo natječaj  na web stranici  Hrvatskog  zavoda za 

zapošljavanje i škole u vremenu od 4. do 12.3.2019. godine. 
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Natječaj je objavljen radi zapošljavanja na zamjenu za soc. ped. Dijanu Lukačić i za učiteljicu 

engleskog jezika Ivu Matotan, obadvije zamjene na određeno puno radno vrijeme. 

Za radno mjesto socijalnog pedagoga primljene su četiri ponude. Sve ponude primljene su u 

zakonskom roku, priložena je tražena dokumentacija a dvije ponude ispunjavaju uvjete iz natječaja. 

Za radno mjesto učitelja/ice engleskog jezika primljene se tri ponude. Sve ponude primljene su u 

zakonskom roku, priložena je tražena dokumentacija a samo jedna ispunjava uvjete iz natječaja. 

Za radno mjesto učiteljice engleskog jezika na razgovoru je bila Bernarda Jug koja ispunjava uvjete iz 

natječaja koja je također odustala jer se javila i na natječaj u drugoj školi i prihvatila posao. 

Budući da drugi od kandidata ne ispunjavaju uvjete i saznanja da se soc. pedagoginja Dijana Lukačić 

vraća na posao ravnateljica Školskom odboru nije predložila nijednog kandidata za zapošljavanje na 

radno mjesto socijalnog pedagoga.  

Vezano uz zapošljavanje učitelja/ice engleskog jezika a obzirom da nijedan od ostalih kandidata ne 

ispunjava uvjete iz natječaja ravnateljica također nije predložila Školskom odboru nijednog kandidata 

za zapošljavanje, nego obaviještava Školski odbor da ćemo ponovo objaviti natječaj a ugovorom o 

radu zaposlit ćemo učiteljicu engleskog jezika koja je stručna.  

Točka 3.  

Od Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji dobili smo obavijest da Školski odbor 

donese Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi i pošaljemo ga radi suglasnosti u Ured a 

stupit će na snagu nakon dobivene suglasnosti.  

Budući da je Školski odbor već donio Prijedlog pravilnika, tajnica Marina kozjak predlaže Školskom 

odboru da da donese Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi. 

Školski odbor jednoglasno je donio Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi.  

Točka 4. 

Voditeljica računovodstva Mirjana Kolarek, dipl. oec. Školskom odboru pročitala je rezultate 

poslovanja u 2018. godini, pročitala prihode i rashode i objasnila da manjak koji imamo j metodološki 

manjak a odnosi se na neplaćene račune.  

Ukupni manjak poslovanja za 2018 godinu sastoji se od viškova i manjkova kako slijedi: 

 

 

 Iznos 

Školska kuhinja  40.791,17 
Erasmus+ 16.564,47 
unijapapir 6.292,52 
Školska zadruga Đurđica 5.187,86 
Donacija Euroherc 7.927,04 
Mentorstvo 7.776,00 
Neutrošena sredstva voditelja županijskih 
stručnih vijeća 

14.186,12 

Povrat sredstava Fonda za zaštitu okoliša 656,37 
Sredstva za nabavu licenci 1.800,00 
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HZZ za stručno osposobljavanje za rad 40.369,99 
Grad Koprivnica -16.075,74 
Sredstva za međuopćinska natjecanja -3.133,70 
Naknada šteta na osnovi osiguranja -44,00 
Pomoćnik u nastavi – projekt Odjek III - EU -15.962,15 
Decentralizacija  -325.622,67 
Školska Shema (voće i mlijeko) i pomoćnici u 
nastavi – nacionalno sufinanciraanje 

-4.895,40 

Županijska natjecanja 74,00 
 

Ova namjenska sredstva rasporedit će se u predloženim svotama u Izmjenama i dopunama 

Financijskog plana za 2019. godinu. 

Višak tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu 1.800,00 kn preknjižit će se na viškove 

kapitalnih pomoći iz nenadležnog proračuna, a utrošit će se na nabavu licenci za informatičke 

učionice. Višak prihoda iz projekta Erasmus+ također će se preknjižiti na kapitalne pomoći iz državnog 

proračuna temeljem prijenosa EU sredstava jer će se u cijelosti iskoristiti za nabavu opreme. Svi ostali 

viškovi utrošit će se namjenski kako je navedeno u tablici u čl. 4.  

Manjak prihoda poslovanja u iznosu 44.00 kn (naknada štete na osnovi osiguranja) pokrit će se iz 

viška sredstava nastalog na osnovi povrata Fonda za zaštitu okoliša. Svi ostali manjkovi pokrit će se iz 

prihoda poslovanja tekuće godine. 

Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio završni obračun za školu za 2018. godinu 

i Odluka o raspodjeli rezultata u 2018. godini 

Točka 5. 

Za Županijska natjecanja kojima je naša škola bila domaćin:  Plivanje, Stolni tenis, LiDraNo, Geografija 

i Građanski odgoj i obrazovanje od Županije dobivamo novac za isplatu naknada članovima 

povjerenstva za provođenje natjecanja. Po Odluci Županije za ovu školsku godinu naknada iznosi 

=270,00 kn trošak. 

Školski odbor jednoglasno je donio odluku o isplati naknade članovima povjerenstava za Županijska 

natjecanja.  

Točka 6.  

Ravnateljica je obavijestila  Školski odbor da smo bili domaćini Županijskog natjecanja iz plivanja, 

stolnog tenisa, smotre LiDraNo i geografije, još ćemo organizirati smotru iz građanskog odgoja i 

obrazovanja.  

Organizaciju LiDraNa naknadno smo prihvatili, nijednoj školi nije se htjelo domaćinstva LiDraNa jer je 

to zahtjevno natjecanje ima nekoliko kategorija. Za organizaciju naša škola dobila je sve pohvale od 

državnog povjerenstva, od svih učesnika, a drž. povjerenik za LiDraNo koji je inače glumac i ravnatelj 

kazališta u Šibeniku, gdin. J. Bilić rekao je da smo organizaciju digli na razinu kazališne predstave.  

Bili smo domaćini Županijskih stručnih vijeća iz Gegorafije i Građanskog odgoja i obrazovanja na 

kojem su nam predavači bili suci Vrhovnog suda, Marin Mrčela i Dražen Tripalo. 

Učenici i učiteljica Mirna Kovačić javili su se na natječaj financijske pismenosti pa smo imali 

predavače s Ekonomskog fakulteta.  
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Obilježili smo maškare, Dan žena koji nam je došao čestitati gradonačelnik gdin. Mišel Jakšić.  

Županijska natjecanje se privode kraju. Vidjet ćemo temeljem rezultata da li će naši učenici biti 

pozvani na državna natjecanja.  

Ravnateljica planira odražavanje razrednih vijeća radi ocjena učenika, posebno radi onih koji imaju 

slabije ili negativne ocjene da na vrijeme im se pomogne u učenju kako bi ispravili ocjene.   

Sjednica je završila u 13,20 sati. 

Zapisničar:                                                                                              Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                        Mihael Kivač, prof.  

 

 


