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ZAPISNIK 

sa 35. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 16.9.2019. godine u  

uredu ravnateljice s početkom u 12,30 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, 
 
Odsutni: Emina Klasić Dolenec, Maja Raščanec, Spomenka Nemec - opravdano. 
 
Sjednici prisustvuje mr . Sanja Prelogović ravnateljica škole.   
 
Od sedam članova školskog odbora sjednici prisustvuje četvoro članova što je natpolovična većina i 
donesene odluke bit će pravovaljane.  
 

Pročitan je dnevni red koji je jednoglasno usvojen.  

DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Školskog odbora,  
2. Donošenje prethodne suglasnoti na prijedlog ravnateljice za zapošljavanje pomoćnika u 

nastavi,  
3. Donošenje Izvješća Povjerenstva za otpis i reviziju fonda školske knjižnice,  
4. Donošenje Izvješća o radu škole za šk. godinu 2018./19., 
5. Donošenje Izvješća o radu Učeničke zadruge “Đurđica” za šk. god. 2018./19., 
6. Donošenje Izvješća o radu ŠSK “Školarac” za šk. godinu 2018./19., 
7. Donošenje Pravilnika o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi “Đuro Ester” Koprivnica, 
8. Donošenje suglasnosti za putovanje u iznozemstvo učenika škole: Veliku Britaniju,  

Austriju, Švedsku I Portugal,  

9. Razno. 
 

Točka 1.  

Na zapisnik s 34. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen i verificiran.  

 

Točka 2. 

Za jednog učenika s teškoćama suglasnost za zapošljavanje pomoćnika u nastavi primljena je 2.9. pa 

smo objavili i treći javni poziv za zapošljavanje pomoćnika. Za zapošljavanje na radno mjesto 

pomoćnika u nastavi primljeno je pet ponuda. Javni poziv objavljen je na web stranici Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i škole u vremenu od 2. do 10.9.2019. godine. Sve ponude primljene su u 

roku.  

Povjerenstvo sastavljeno od stručnih službi škole na intervju je zvalo dvoje kandidata čije ponude 

ispunjavaju uvjete iz natječaja i priložena je kompletna dokumentacija, Silviju Zlatar Popijač i Marinu 

Jurlina. 
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Nakon obavljenih intervjua Povjerenstvo je predložilo ravnateljici da se zaposli Silvija Zlatar Popijač 

na mjesto pomoćnika u nastavi. 

 

Ravnateljica je preložila Školskom odboru da donese prethodnu suglasnost za zapošljavanje Silvije 

Zlatar Popijač na mjesto pomoćnika u nastavi. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio prethodnu suglasnost za zapošljavanje Silvije Zlatar Popijač na 

mjestu pomoćnika u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme.  

 

Točka 3.  

 

Zapisnik povjerenstva za otpis fonda školske knjižnice Školskom odboru pročitao je član Povjerenstva 

Mihael Kivač. 

 

Ukupna vrijednost predloženog otpisa knjižne građe iznosi =15.668,08 kn a otpis se odnosi na 

dotrajale knjige, zastarjele knjige, uništene knjige, izgubljene i nevraćene knjige. 

 

Ukupna vrijednost predloženog otpisa neknjižne građe iznosi =5.570,00 kn, a odnosi se na dotrajale 

jedinice AV građe na VHS kasetama i uništene jedinice AV građe.  

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Zapisnik Povjerenstva za otpis fonda školske knjižnice. 

 

Točka 4.  

 

Izvješće o radu škole za 2018/19. školsku godinu Školskom odboru podnijela je ravnateljica škole.  

Istakla je da je sve zaplanirano Godišnjim planom i programom rada škole za 2018./19. školsku 

godinu realizirano.  

 

Izvješće osim realizacije Godišnjeg plana i programa rada škole obuhvaća i specifičnosti škole, 

financijski dio, dio o zaposlenima i građevinama. 

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu škole za 2018./19. školsku godinu. 

 

Izvješće je razmatralo Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i nakon Školskog odbora šaljemo ga u Grad 

gdje će biti razmatrano na sjednici Gradskog vijeća. 

 

Točka 5.  

 

Izvješće o radu Učeničke zadruge „Đurđica“ tijekom mandata učiteljice Anje Ćosić, dvije godine,  

Školskom odboru pročitala je ravnateljica.  

 

Učenička zadruga sudjelovala je na svim školskim i gradskim manifestacijama sa svojim proizvodima 

koje su izrađivali učenici i učitelji po sekcijama. Sudjelovala je i na Županijskim smotrama.  

 

U školskoj godini 2017./18. zadruga je ostvarila prihod od 1.126,00 kuna a rashod od 260,59 kuna, a u 

2018./19. školskoj godini ostvarila j prihod 1.392,00 kune a rashod od 3.246,20 kuna. 

 

Školski odbor jednoglasno je usvojio Izvješće o radu Učeničke zadruge „Đurđica“. 
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Točka 6. 

 

Izvješće o radu ŠSD „Školarac“ za šk. godinu 2018/19. Školskom odboru pročitala je ravnateljica.  

Učenici su sudjelovali na međuopćinskim, županijskim i državnim natjecanjima.  

ATLETIKA-MEĐUOPĆINSKO NATJECANJE 

 FUTSAL-MEĐUOPĆINSKO NATJECANJE 

Učenici 5. I 6  FUTSAL – ŽUPANIJSKO NATJECANJE 

STOLNI TENIS-MEĐUOPĆINSKO NATJECANJE 

STOLNI TENIS - ŽUPANIJSKO  NATJECANJE 

ŠAH – MEĐUOPĆINSKO NATJECANJE 

 RUKOMET – MEĐUOPĆINSKO NATJECANJE 

PLIVANJE-ŽUPANIJSKO NATJECANJE 

BADMINTON – ŽUPANIJSKO NATJECANJE 

SPORTSKE IGRE MLADIH - „COCA-COLA CUP – ŽUPANIJSKO NATJECANJE 

ŠKOLSKA OLIMPIJADA – (1.-4. RAZREDA) 

Na natjecanjima postizali su zapažene rezultate, a stolni tenis i badmiton, učenici su 

sudjelovali na državnom prvenstvo na kojem su učenice u badmintonu osvojile 2. mjesto. 

Izvješće o radu ŠSD „Školarac“ Školski odbor jednoglasno je usvojio.  

 

Točka 7. 

 

Nakon što smo u Ured državne uprave poslali Pravilnik o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi 

“Đuro Ester” Koprivnica primili smo obavijest Ureda da iz Pravilnika brišemo čl. 18. te st. 3. članka 21.  

Članci su vezani uz zapošljavanje osoba koje se pri zapošljavanju poziva n pravo prednosti prema 

posebnim propisima.  

 

Tajnica škole Marina Kozjak predložila je Školskom odboru da brišemo navedene članke Pravilnika i 

da zatražimo suglasnost Ureda državne uprave. 

 

Školski odbor jednoglasno je donio Pravilnik o postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi “Đuro Ester” 

Koprivnica. 

 

Točka 8. 

 

Ravnateljica je Školskom odboru pročitala Plan I program izvanučioničke nastave za 2019./20. školsku 

godinu u kojem se predviđena putovanja u inozemstvo: Veliki Britaniju, Austriju – učinici koji polaze 

nastavu redovnog engleskog jezika I izbornog njemačkog, a u sklopu projekta Erasmus+ učenici će 

putovati u Švedsku, Portugal  I Njemačka.  



4 
 

 

U skladu s  Pravilnikom o izvođenju izleta, ekskurzija I drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 

škole Školski odbor odobrava putovanje  učenika u iznozemstvo. 

 

Nakon rasprave Školski odbor jednoglasno je odobrio putovanje  učenika škole u iznozemstvo.  

 

Točka 9.  

 

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor da je I ove godine za osiguranje učenika izabrano Euroherc 

osiguranje.  

Učitelji će dobiti lap tope a učenici tablete vezano uz “Školu za život” od MZO-a. 

 

 

Informirala je Školski odbor o odmorima učenika prem modelu koji smo odabrali a u skladu s 

kalendarom rada škole za 2019./20. Školsku godinu.  

 

U PŠ Vinici pokrenuti su postupci za izdavanje građevinske dozvole za radove na preuređenju stana u 

blagovaonu I kuhinju.  

 

Prvi dan nastave prvašići su imali program, preuzeli su knjige koje će platiti MZO, radne bilježnice 

koje je kupio Grad Korivnica I bilježnice koje svake godine osigura Grad za sve učenike.  

 

Sjednica je završila u 13,45 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                     Predsjednik Školskog odbora:  

Marina Kozjak                                                                               Mihael Kivač, prof.  


