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ZAPISNIK 

sa 36. sjednice Školskog odbora Osnove škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 30.9.2019. godine s 

početkom u 12,30 sati u uredu ravnateljice. 

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.  
 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice Školskog odbora,  
2. Donošenje Kurikuluma za 2019/20. školsku godinu, 
3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2019/20. školsku godinu, 
4. Razno. 

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

dnevni red koji je jednoglasno usvojen.  

Točka 1. 

Na zapisnik sa 35. sjednice Školskog odbora nije bilo primjedbi je jednoglasno je usvojen i verificiran. 

Točka 2. 

Kurikulum za 2019./2020. školsku godinu Školskom odboru predstavila je ravnateljica škole. 

Kurikulum sadržava Strategiju razvoja škole, Viziju i misiju škole, Vrijednosti/načela školskog 

kurikuluma, Unutrašnje i vanjske uvjete u kojima se realizira školski kurikulum, Analizu potreba i 

interesa učenika i Područje razvoja učenika koje se pak grana na: Jezično-komunikacijsko područje, 

Matematičko područje, Prirodoslovno područje, Tehničko i informatička područje, Društveno-

humanističko područje, Umjetničko područje, Tjelesno i zdravstveno područje. Također kurikulum 

sadržava izvannastavne aktivnosti koje su specifične za našu školu. Na kraju je i Način praćenja i 

vrednovanja realizacije kurikuluma.  

Budući da nije bilo pitanja, Školski odbor jednoglasno je donio školski kurikulum. 

Točka 3. 

S Godišnjim planom i programom rada škole za 2019./20. školsku godinu Školski odbor upoznala je 

ravnateljica škole. Godišnji plan i program rada najvažniji je dokument škole jer sadržava sve što 

radimo od redovne nastave, izborne, izvannastavnih aktivnosti, DOP-a, DOD-a, projekata, kulturnih 

manifestacija zatim podaci o svima zaposlenima, učiteljima, stručnim suradnicima, administrativnom 

i tehničkom osoblju, pripravnicima, pomoćnicima u nastavi.  

Također u GPiP rada škole su planovi rada za sve zaposlene, broj sati po predmetima kompletne 

nastave. Tu ravnateljica napominje da ove školske godine i odabirom modela praznika u kalendaru 
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rada škole imamo 178 radnih dana, tri dana određena su za Dan škole i dva županijska natjecanja što 

znači imamo 175 nastavnih dana. 

Vezano uz materijalne uvjet rada koji su također sastavni dio GPiP ravnateljica obaviještava Školski 

odbor da će uskoro početi radovi u PŠ Vinici na preuređenju postojećeg stana u blagovaonu. Najprije 

će biti sanirano krovište škole, nakon čega će početi ostali radovi.  

Nakon rasprave Školski odbor jednoglasno je donio Godišnji plan i program rada škole za 2019./20. 

školsku godinu.  

Točka 4. 

Ravnateljica je informirala Školski odbor da su učiteljice Mirna Kovačić, Đurđica Lucek i Tomislava 

Kraljić dobila nagradu od MZO-a. 

Obilježit ćemo značajne datume, Tjedan cjeloživotnog učenja, Dječji tjedan, imat ćemo večer stranih 

jezika. 

Sjednica je završila u 14,00 sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                            Predsjednik Školskog odbora: 

Marina Kozjak                                                                                      Mihael Kivač, prof.  

 


