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ZAPISNIK 

sa 32. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 14.6.2019. godine u 

uredu ravnateljice s početkom u 13,00 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. Maja Raščanec, član, 
                5. Spomenka Nemec, član. 
 
Odsutni: Emina Klasić Dolenc - 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.  

 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora, 
2. Predstavljanje program kandidatkinje za ravnateljicu škole za novi mandat,  
3. Glasovanje i imenovanje ravnatelja/ice škole, 
4. Donošenje odluke po zahtjevu za zaštitu prava radi izvanrednog otkaza ugovora o 

radu kuharici,  
5. Razno. 

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

prof. Pročitao je dnevni i predložio novu točku 4. koja glasi: „Donošenje  rebalansa financijskog 

plana“, dosadašnja točka 4. postaje točka 5. dnevnog reda a točka 5. postaje točka 6. dnevnog reda, 

dnevni red s predloženom izmjenom jednoglasno usvojen. 

Točka 1. 

Na zapisnik sa 31. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen i verificiran.  

Točka 2.  

Kandidatkinja za ravnateljicu gđa. Sanja Prelogović predstavila je Školskom odboru  Program rada. U 

Programu rada ravnateljica navodi smjernice rada, razvojne osi, strateške ciljeve i zaključne misli.  

U sljedećem će mandatu uključiti još više učitelje i stručne suradnice u viziju škole, 

posjećivati razrede i poticati učitelje da se međusobno posjećuju, dalje raditi s timovima, 

djelatnicima dodijeliti odgovornost i uključiti ih u donošenje odluke, isticati vrijedne 

pojedince (učenike i učitelje koji doprinose uspjehu škole), saznati potrebe zaposlenika 

(aktivno ih slušati i pokazati da ih cijeni), potaknuti učitelje i stručne suradnice da uvode nova 

pedagoška rješenja, pridobiti učitelje i stručne suradnice da svoje znanje i darovitost podijele 

s kolegama, novim djelatnicima škole predočiti zahtjeve što proizlaze iz kulture naše Škole, 
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sama ostvarivati visoke standarde i to tražiti od djelatnika (biti primjer svima u svemu), 

pružiti potporu i zaštitu u radu svojim ljudima, učenicima i roditeljima.  

Prema uzoru na razvijena društva gdje su ljudski potencijali temelj gospodarske uspješnosti i 
društvenog napretka, nužno je i u nas postupno graditi sustav u kojem će se smišljeno 
otkrivati, njegovati, usmjeravati te poticati individualni potencijali i sposobnosti. 
Prepoznavanje talenata i pružanje odgovarajuće podrške za osobni rast i razvoj svakog 
pojedinca središnja je misija sustava odgoja i obrazovanja. 

Sve infrastrukturne aktivnosti provoditi će prema planu i u suradnji s Osnivačem – gradom 

Koprivnicom. 

Točka 3. 

Nakon predstavljanja program kandidatkinje, Školski odbor u skladu s čl. 68. Statuta škole javnim 

glasovanjem imenuje ravnatelja škole odlukom koja stupa na snagu nakon dobivene suglasnosti 

ministra.  

Predsjednik Školskog odbora Mihael Kivač, prof. obavijestio je Školski odbor da je primio Zaključke o 

odabiru kandidata za ravnatelja/icu škole Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika sa 

sjednica održanih 13.6.2019. godine. 

Pročitao je rezultate glasovanja na sjednicama koji su dostavljeni u Zaključcima. Učiteljsko vijeće, 

Vijeće roditelja i Skup radnika izabralo je  gđu. Sanju Prelogović za ravnateljicu škole.   

U skladu sa čl. 66.  Statuta škole Zaključci Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika 

obvezujući su za članove Školskog odbora koje ih je imenovalo u Školski odbor.  

Školski odbor jednoglasno je javnim glasovanjem donio odluku o imenovanju gđe. Sanje Prelogović 

ravnateljicom škole.  

Točka 4. 

Voditeljica računovodstva gđa. Mirjana Kolarek obrazložila je članovima Školskog odbora I. Izmjene i 

dopune financijskog plana za 2019. godinu.  

Izmjene se odnose na aktivnost decentralizirane funkcije osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja a 

povećavaju se za 176.696,00 kn za nabavu namještaja budući da planirana sredstava radi promjene 

cijene nisu bila dovoljna i za rekonstrukciju prostora u PŠ Vinica.  

Aktivnost slobodne  aktivnosti i škola natjecanja plan se povećava za 11.987,00 kn a to su rashodi za 

županijska natjecanja koja Županija KC-KŽ vraća temeljem zahtjeva.  

Aktivnost Znanje kao dar plan se povećao za 9.477,00 kn sukladno realizaciji jer j projekat završen.  

Aktivnost Redovna djelatnost osnovnih škola, plan je smanjen za 54.755,00 kn za režijske troškove 

rekonstrukcije PŠ Vinice zbog dodatno odobrenih decentraliziranih sredstava. 

Aktivnost Unapređenje standarda u školama izvori vlastiti prihodi i MZO plan se povećava se za 

198.889,00 kn povećanje se odnosi n isplatu plaće i prijevoznih troškova za pripravnika kojeg smo 

zaposlili nakon donošenja financijskog plana za 2019. godinu.  

U plan su uključen i sredstva od MZO za nabavu nastavnih sredstava i pomagala vezano uz 

kurikularnu reformu u iznosu od 73.800,00 kn.  
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Školski odbor nakon rasprave jednoglasno je donio I. izmjene i dopune financijskog plana.  

 

Točka 5.  

Ravnateljica je obavijestila  Školski odbor da je kuharica Tanja Glavica radi izvanrednog otkaza 

ugovora o radu, nevjerodostojnost svjedodžbe, preko odvjetnice gđe. Tajane Zlabnik podnijela 

zahtjev za zaštitu prava. Zahtjev je primljen u roku, pravo radnice je bilo da u roku od 15 dana od 

dana primitka odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu podnese Školskom odboru zahtjev za 

zaštitu prava. U zahtjevu navodi da je ona žrtva kaznenog djela, da nije nemarno postupala prema 

školi, da je posao kuharice obavljala stručno, savjesno i odgovorno, da izvanredni otkaz dovodi u 

pitanje egzistenciju njene obitelji, da joj nije omogućeno iznošenje obrane i sl.  

Školski odbor raspravljao je o zahtjevu  za zaštitu prava kuharice Tanje Glavica te utvrdio da dio 

činjenica navedenih u zahtjevu za zaštitu prava radnice nije točan, npr. da uzdržava maloljetno dijete, 

da joj nije omogućeno iznošenje obrane, jer joj je  ravnateljica omogućila odlazak u Zagreb radi 

dodatne provjere vjerodostojnosti svjedodžbe, provedeno je savjetovanje s radničkim vijećem, 

međutim zbog nastalih okolnosti nastavak radnog odnosa nije bio moguć i donesena je odluka da se 

zahtjev za zaštitu prava odbija kao neosnovan. 

 

 

 

 

Točka 5. 

Ravnateljica Sanja Prelogović zahvalila je članovima Školsko odbora koji su prisustvovali proslavi Dana 

škole i 60. obljetnice škole. Proslava j bila organizirana u tri dana, imali smo izložbu dječjih radova i 

prezentaciju knjige „Mozaik izvannastavnih aktivnosti“, sportski dan i svečanu priredbu.  

 

Sjednica je završila u 14,15 sati. 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                 Mihael Kivač, prof.  


