ZAPISNIK
sa 44. sjednice Školskog odbora Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održane 23.3.2020. godine
elektronskim putem u vremenu od 15,00 do 20, 00 sati.
DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Povjerenstva za županijsko natjecanje iz
plivanja,
2. Obavijest Školskom odboru da se poništava javna nabava za rekonstrukciju PŠ Vinica
U navedenom vremenu elektronskim putem su se očitovali:
1.
2.
3.
4.

Mihael Kivač, prof. predsjednik Školskog odbora,
Anica Desnica, zamjenica predsjednika Školskog odbora,
Emina Klasić Dolenec, član Školskog odbora,
Spomenka Nemec, član Školskog odbora.

U vremenu navedenom za elektronsko glasovanje nisu glasovali Ana-Marija Gončar, prof., Saša
Špoljarić dipl. kat. i Maja Raščanec.
Poziv za 44. sjednicu Školskog odbor elektronskim putem poslan je mr. Sanji Prelogović ravnateljici
škole.
Točka 1.
15.1.2020. godine naša škola bila je domaćin Županijskog natjecanje iz plivanja. Županija nam je
dostavila sredstva za isplatu naknade članovima Povjerenstva za Županijsko natjecanje iz plivanja.
Članovi Povjerenstva bili su ravnateljica Sanja Prelogović i učitelj tjelesne i zdravstvene kulture Matija
Rušak. Radi isplate naknade članovima Povjerenstva Školskom odboru predloženo je da donese
odluku i isplati.
Članovi Školskog odbor sa četiri glasa elektronskim putem donijeli su odluku o isplati naknade
članovima Povjerenstva za Županijsko natjecanje iz plivanja.
Točka 2.
Ovim putem ravnateljica je obavijestila Školski odbor da je poništena javna nabava za rekonstrukciju
PŠ Vinica i objavit će se ponovo. Uvjeti i vrijeme još nisu određeni. Čim ćemo znati ove pojedinosti
obavijestiti ćemo Školski odbor.
Isto tako koristi ovu priliku da obavijesti Školski odbor da radi situacije s COVID-19 od 20.3. učenici,
učitelji i stručne službe rade od kuće, on-line nastava, a ostalo osoblje radi po potrebama. Učitelji i
stručne službe dobit će izjave i odluke za rad od kuće, ostali koji moraju doći radi redovnog posla i
funkcioniranja škole dobili su od ravnateljice propusnice za dolazak na posao. Za pomoćnike u nastavi
čekamo odluku Grada obzirom da nisu u mogućnosti raditi, odnosno ne mogu ići učenicima u kuće
radi nastave.
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