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ZAPISNIK 

sa 30. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 24.5.2019. godine u 

uredu ravnateljice s početkom u 16,00 sati.  

Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof. – predsjednik Školskog odbora, 
                2. Anica Desnica – zamjenica predsjednik Školskog odbora, 
                3. Saša Špoljarić, dipl. kat. – član, 
                4. Ivan Piskač, mag. educ. mat. i inf. – član, 
                5. Emina Klasić Dolenec, član. 
 
Odsutni: Maja Raščanec, Spomenke Nemec – opravdano. 
 
Sjednici prisustvuje mr . Sanja Prelogović ravnateljica škole. 
 
Od sedam članova školskog odbora sjednici prisustvuje petoro članova što je natpolovična većina i 
donesene odluke bit će pravovaljane.  
 

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Školskog odbora, 
2. Prethodna suglasnost na prijedlog ravnateljice za izvanredni otkaz ugovora o radu 

kuharici u šk. kuhinji, 
3. Donošenje Odluke o provođenju revizije u šk. knjižnici I imenovanje povjerenstva za 

provođenje revizije, 
4. Razno. 

 
Sjednicu Školskog odbora otvorio je predsjednik Mihael Kivač, prof. pozdravio je prisutne i pročitao 

dnevni red koje je jednoglasno usvojen.  

Točka 1. 

Na zapisnik sa 29. sjednice Školskog odbor nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen i verificiran.  

Točka 2. 

Po naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja škola je imala obvezu tražiti potvrdu vjerodostojnosti 

isprava, diplomi, svjedodžbi, potvrda,  temeljem kojih su radnici zapošljavani.  

Nakon traženja potvrde vjerodostojnosti završne svjedodžbe kuharice u školskoj kuhinji Tanje Glavica 

izdane od Ugostiteljsko-turističke škole u Zagrebu kojom je stekla SSS za zanimanje kuhar primili smo 

odgovor da je uvidom u kopiju svjedodžbe koju smo poslali utvrđeno da nije izdana od Ugostiteljsko-

turističke škole, da gđa. Tanja Glavica nije upisana u matični registar polaznika za 1994. godinu, da 

navedeni matični broj u matičnim knjigama škole ne postoji.  

Po saznanju da završna svjedodžba nije vjerodostojna ravnateljica je razgovarala sa kuharicom 

Tanjom Glavica, pojasnila joj je o mogućnosti izvanrednog otkaza ugovora o radu. Gđi. Tanji Glavica 

pružena je mogućnost da ode u Zagreb u školu provjeriti nastalu situaciju oko njezine završne 

svjedodžbe uz napomenu da joj je to opravdani izostanak s posla. Gđa. Tanja Glavica po povratku iz 

škole obavijestila je ravnateljicu da joj je potvrđeno da svjedodžba nije vjerodostojna.  
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Obzirom na nevjerodostojnost završne svjedodžbe ravnateljica je obavijestila radničko vijeće i 

Sindikat i tražila savjetovanje te pismeno očitanje radničkog vijeća po pitanju prijedloga za izvanredni 

otkaz ugovora o radu gđi. Tanji Glavica.  

Radničko vijeće očitovalo se ravnateljici da se ne protivi odluci o izvanrednom otkazu ugovora o radu 

jer uz uvažavanje svih činjenica i okolnosti, nastavak radnog odnosa nije moguć. 

Ravnateljica predlaže Školskom odboru da donese prethodnu suglasnost za izvanredni otkaz ugovora 

o radu gđi. Tanji Glavica s danom 24.5.2019. godine. Radi prekida radnog odnosa radnici će biti 

plaćen pripadajući godišnji odmor za 2019. godinu.  

Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost na prijedlog ravnateljice za izvanredni otkaz 

ugovora o radu gđi. Tanji Glavica.  

Točka 3.  

U skladu sa Zakonom o knjižnicama i Pravilnikom o reviziji i otpisu knjižnične građe obvezni smo 

provesti reviziju u školskoj knjižnici, odnosno donijeti odluku o imenovanju povjerenstva koje će 

provesti reviziju. 

Ravnateljica predlaže da Školski odbor imenuje povjerenstvo za reviziju knjižni građe u sastavu: 

Nikolina Sabolić, dipl. bibliotekar – predsjednik, Saša Špoljarić, dipl. kat. – član i Mihael Kivač, prof. 

član.  

Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio odluku o provođenju revizije u školskoj 

knjižnici i imenovao povjerenstvo za provođenje revizije.  

Točka 4. 

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor da je Učiteljsko vijeće razmatralo i donijelo prijedlog 

kalendara rada za šk. godinu 2019./20. Prijedlog je da  

Prijedlog je donesen temeljem čl. 4. st. 1. toč. 4. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju 

radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za šk. god. 2019./20. („NN“ br. 

49/19.).  

„4. Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. 

listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine. 

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. 

siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine. 

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 

28. veljače 2020. godine, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine. 

Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 

2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine. „ 

 

Prijedlog je dostavljan Gradu Koprivnici kao osnivaču škole radi donošenja odluke o odmoru učenika 

u šk. godini 2019./20.  

Obilježili smo Dan obitelji u Močilama, nastavili smo suradnju s Gradom u projektu „Grad prijatelj 

djece“ ići ćemo na druženje u Varaždin. 

Obilježit ćemo dan škole i 60. obljetnicu postojanja škole, imat ćemo izložbu u Galeriji Kovačić, zatim 

promociju knjige Mozaik slobodnih aktivnosti i 31. svečanu priredbu u Domu mladih.  
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Grad će i ove godine nagraditi učenike za sudjelovanje na natjecanjima iz znanja i sporta, a još 135 

učenika dobit će zahvalnice škole za postignute rezultate na različitim natjecanjima i natječajima.  

Od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobili smo sredstva za opremu i knjige u školskoj knjižnici.  

 

Sjednica je završila u 17,00 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                             Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                       Mihael Kivač, prof. 

 

 


