ZAPISNIK
sa 52. sjednice Školskog odbora osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica održan 23.9.2020. godine s
početkom u 12,30 sati na školskom igralištu.
Prisutni: 1. Mihael Kivač, prof., predsjednik Školskog odbora,
2. Saša Špoljarić, dipl. kat., član,
3. Ana-Marija Gončar, prof., član,
4. Maja Raščanec, član,
5. Vedran Blažeković, član.
Odsutni: Anica Desnica i Emina Klasić Dolenec - opravdano
Sjednici prisustvuje mr. Sanja Prelogović ravnateljica škole.
Od sedam članova Školskog odbora sjednici prisustvuje pet članova što je natpolovična većina i
doneseni odluke bit će pravovaljane.
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Verifikacija zapisnika sa 51. sjednice Školskog odbora,
Potvrđivanje mandata predstavnika Vijeća roditelja u Školskom odboru,
Usvajanje Izvješća Godišnjeg plana i programa rada za šk. god. 2019./20.
Usvajanje Izvješća Školskog kurikuluma za 2019./2020.
Usvajanje Izvješća o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama
poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 2019./2020.
Usvajanje Izvješća UZ Đurđica za 2019./2020.
Usvajanje Izvješća SŠD za 2019./2020.
Razmatranje i donošenje Školskog kurikuluma za 2020./21. školsku godinu na prijedlog
Učiteljskog vijeća i ravnateljce
Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za 2020./21. školsku godinu
na prijedlog ravnateljce
Donošenje Izvješća Povjerenstva za popis udžbenika,
Usvajanje Prijedloga aktivnosti ŠSD “Školarac” za 2020./21. školsku godinu,
Usvajanje Kurikuluma učeničke zadruga Đurđica za 2020./21. Školsku godinu,
Usvajanje Plana o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama
poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 2020./2021.
Donošenje Odluke o imenovanju voditeljice Područne škole Vinica,
Informiranje o postupanju Škole po protokolima, MZO-HZJZ-Stožera Civilne zaštite-Škole
“Đuro Ester”, za sprječavanje I suzbijanje epidemijeCOVID-19,
Razno.

Predsjednik Školskog odbora Mihael Kivač, prof. otvorio je sjednicu Školskog odbora, pozdravio
prisutne i pročitao dnevni red koje je jednoglasno usvojen.
Točka 1.
Na zapisnik sa 51. sjednice školskog odbora nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen i verificiran.
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Točka 2.
Budući da je gđi. Spomenki Nemec istekao mandat u Školskom odboru odlaskom učenika iz škole,
Vijeće roditelja na konstituirajućoj sjednici održanoj 18.9.2020. godine jednoglasno je za predstavnika
roditelja u Školskom odboru izabralo gdina. Vedrana Blažekovića.
Mandat gdinu. Vedranu Blažekoviću traje do kraj mandata ovog Školskog odbora.
Školski odbor jednoglasno je potvrdio mandat gdina. Vedrana Blažekovića u ovom Školskom odboru.
Točka 3.
Izvješće je razmatralo i usvojilo Učiteljsko vijeće i Viječe roditelja.
Nakon rasprave Školski odbor jednoglasno je usvojio i na prijedlog ravnateljice donio Izvješće
Godišnjeg plana i program rada škole za 2019./20. školsku godinu.
Izvješće će razmatrati i usvojiti Gradsko vijeće grada Koprivnice na svojoj sjednici. Za sjednicu
Gradskog vijeća šaljemo skraćenu verziju Izvješća Godišnjeg plana i programa rada za šk. Godinu
2029./20.
Točka 4.
Školski kurikulum za 2019/20. školsku godinu također je u cjelosti realiziran. Svi učitelji i stručni
suradnici u Izvješće priložili su realizaciju planiranih aktivnosti od čega je puno realizirano on-line
obzirom da je takva bila i nastava.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice usvojio i donio Izvješće o realizaciji kurikuluma
za 2019/20. školsku godinu.
Točka 5.
O stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava
učenika i djelatnika škole za 2019./20. školsku godinu Školskom odboru pročitala je ravnateljica.
Spomenula je da škola kao javna ustanova ima obvezu provoditi sve propisane mjere zaštite koje se
odnos na sigurnost u školi a to su, redovite provjere ispravnosti ugrađenih sustava i opreme što nam
obavljaju ovlaštene tvrtke i izdaju potvrde. Redovito se ispituje plinska instalacija, elektroinstalacija,
gromobrani, dimnjaci, vatrogasni aparati i pomagala u školskoj kuhinji.
Svake dvije godine provodimo vježbu evakuacije temeljem plana evakuacije škole.
Svaki zaposleni obvezno polazi osposobljavanje iz sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i
evakuacije.
U školi je osnovan Odbor zaštite na radu koji se sastaje dva puta godišnje i analizira stanje sigurnosti i
predlaže mjere poboljšanje.
Isto tako u školi se provode preventivni programi vezani uz mjere zaštite prava učenika. Doneseni su
protokoli o postupanjima u slučaju nasilja među učenicima, o postupanju u kriznim situacijama.
U provođenju ovih mjera surađujemo s MZO, Centrom za socijalnu skrb, PU koprivničko-križevačkom,
liječnicom školske medicine i ostalim vanjskim suradnicima.

2

Nakon rasprave Školski odbor jednoglasno je usvojio i donio Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju
preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika i djelatnika škole za
2019./20. školsku godinu.
Točka 6.
Izvješće o radu Učeničke zadruge „Đurđica“ napisala je voditeljica učiteljica Đurđica Lucek a Školskom
odboru pročitala ravnateljica. Učenička zadruga radi u nekoliko sekcija, a u njihov rad uključeno je
140 učenika od prvog do osmog razreda.
Cilj rada s učenicima u Učeničkoj zadrugi je organiziranje edukativnih izvannastavnih radionica kroz
redovne i izbornih predmete i izvannastavne aktivnosti u okviru školskog kurikuluma prema
interesima učenika i učitelja.
Sredstva koja zadruga ostvaruje prodajom svih proizvoda polažu se u gradsku riznicu i vodi se
posebna evidencija o tim sredstvima koja se jedino i isključivo mogu trošiti za rad zadruge i
unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školi.
Školski odbor jednoglasno je usvojio i donio Izvješće o radu učeničke zadruge „Đurđica“ za 2019./20.
školsku godinu.
Točka 7.
Izvješće o radu ŠSD „Školarac“ za školsku godinu 2029./20. napisao ej voditelj društva Matija Rušak a
školskom odboru pročitala ga je ravnateljica.
Obzirom na prekid nastave radi prelaska na on-line nastavu nisu održana ni sva natjecanja u sportu.
Održana su dva županijska natjecanja u plivanju i stolnom tenisu kojih je naša škola bila domaćin.
Školski odbor jednoglasno je usvoji i donio Izvješće o radu ŠSD „Školarac“ za 2019.720. školsku
godinu.
Točka 8.
Školski kurikulum zatim obuhvaća po navedenim područjima dopunsku, dodatnu nastavu, sat
razrednika, izvannastavne aktivnosti, terensku nastavu, projekte.
Nakon što je Učiteljsko vijeće donijelo Školski kurikulum razmatralo ga je Vijeće roditelja i dalo
pozitivno mišljenje.
Ravnateljica predlaže da na prijedlog učiteljskog vijeća Školski odbor donese Školski kurikulum.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog Učiteljskog vijeća donio Školski kurikulum za 2020/21.
školsku godinu.
Točka 9.
Nakon rasprave ravnateljica je predložila Školskom odboru da donese Godišnji plan i program rada
škole za 2020./21. školsku godinu.
Školski odbor jednoglasno je na prijedlog ravnateljice donio Godišnji plan i program rada škole za
2020./21. školsku godinu.
Točka 10.
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Budući da MZO financira nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete, ravnateljica je imenovala
Povjerenstvo za popis udžbenika nabavljenih za prošlu školsku godinu. Naime ove školske godine dio
udžbenika se nabavlja u cjelosti a dio udžbenika će se koristiti od prošlih školskih godina.
Povjerenstvo je napravilo popis udžbenika koji su za otpis jer se neće više upotrebljavati i popis
udžbenika koji su uništeni i naplaćeni u skladu s naputkom MZO.
Udžbenici koji se više neće upotrebljavati predloženi su za otpis.
Školski odbor jednoglasno je usvojio i donio Izvješće Povjerenstva za popis udžbenika.

Točka 11.
Voditelj ŠSD „Školarac“ Matija Rušak u Planu rada sportskog društva u 2020./2021. šk. godini planira
da se učenice i učenici natječu na međuopćinskim i županijskim natjecanjima iz sljedećih sportova:
atletike, košarke, nogometa, rukometa, stolnog tenisa, badmintona, šaha i plivanja.
Na natjecanjima sudjelovat će djevojčice i dječaci u većini sportova.
Učiteljica TZK Vesna Hižman-Perošić badminton i odbojku voditi će kao izvannastavnu aktivnost a
učitelj Matija Rušak stolni tenis i sportsku grupu za niže razrede također kao izvannastavnu aktivnost.
Školski odbor jednoglasno je usvojio i donio Plan rada ŠSD „Školarac“ za 2020./21. školsku godinu.

Točka 12.
Plan rada učeničke Zadruge „Đurđica“ napravila je voditeljica učiteljica Đurđica Lucek. I ove školske
godine zadruga će raditi po sekcijama i svaka sekcija imat će svojeg voditelja što znači da su i drugi
učitelji uključeni u rad zadruge.
Ove školske godine u sklopu zadruge radit će sljedeće sekcije: sekcija za rad s biljkama, domaćinstvo,
likovno-estetska sekcija, eko sekcija, dizajnerska sekcija, tekstilna sekcija, rukotvorine i sekcija za
marketing i promociju.
Rad Učeničke zadruge u ovoj školskoj godini je organiziran je putem edukativnih izvannastavnih
radionica u skladu s školskim kurikulumom, sudjelovanje na Županijskoj smotri, sudjelovanje na
obilježavanju svih značajnijih datuma u školi i gradu.
Školski odbor jednoglasno je usvojio i donio Plan rada Učeničke zadruge „Đurđica“ za šk. godinu
2020/21.

Točka 13.
Plan o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite
prava učenika za 2020./2021. Školskom odboru pojasnila je ravnateljica škole. Tom prilikom
napomenula je da ćemo I ove godine postupati u skladu s propisima iz zaštite na radu, zaštite od poža
I evakuacije. Održavat će se sastanci Odbora iz zaštit na radu radi unapređenja mjera zaštite I
sugrnosti za učenike I zaposlene.
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Uz ove obveze škola ima I obvezu temeljem protokola Vlade R Hrvatske donositi svoj protokole u
slučaju nasilja među učenicima I obezna je posebno skrbiti o ostvarivanju prava učenika u slučajevima
svih oblika nasilja, spolne zlouporabe, zanemarivanja, odgojne zapuštenosti, nehajnog postupanja,
zlostavljanja i izrabljivanja.
Škola ima Protokol postupanje u poduzimanju mjera zaštite u slučaju povrede prava učenik, a isto
tako i pomoć učenicima počiniteljima i žrtvama nasilja.
Ove godine Vlada RH donijela je Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja temeljem kojeg
smo i mi izradili svoj protokol.
Školski odbor jednoglasno je usvojio i donio Plan o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih
programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika za 2020./2021. školsku godinu.
Točka 14.
Ravnateljica je predložila Školskom odboru da donese odluku o imenovanju učiteljice Željke Đurkan
voditeljicom Područne škole Vinica. Ova obveza učiteljici proizlazi iz Pravilnika o tjednim radnim
obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, a poslovi voditelja područne
škole/odjela obuhvaćaju praćenje rada razrednih odjela, poslovi organizacije zamjena učitelja te drugi
poslovi vezani uz dnevni i tjedni rad po rasporedima.
Školski odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju učiteljice Željke Đurkan voditeljicom PŠ
Vinice.
Točka 15.
Ravnateljica je Školski odbor upoznala s protokolima donesenim za postupanje u vrijeme epidemije
COVID-19. Pri tome smo se pridržavali svih uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog
zavoda za javno zdravstvo, republičkog, županijskog i gradskog stožera civilne zaštite.
Kao je već rekla predvidjeli smo i mogućnost mješovite i on-line nastave. U ovom trenutku u školi
nemamo oboljelih, ni u samoizolaciji ni izolaciji učenika ni zaposlenih.
Maksimalno se pridržavamo svih propisanih mjera i učenici i zaposleni. Nabavili smo više higijenskog
materijala, osigurali redovito dezinficiranje prostora škole.
Nastavni sat skraćen je na 40 minuta, a svaki odmor učenici odlaze u školsku kuhinju radi prehrane.
Točka 16.
Ravnateljica j informirala Školski odbor da za osiguranje učenika ov školske godine izabran ponuda
Euroherc osiguranja. Od MZO-a škola ć dobiti tablete za učenike 5. i 7. razreda koje ćemo odijeliti
učenicima zajedno sa SIM karticama. Radovi u PŠ Vinici se odvijaju i nadamo se da ćemo uskoro imati
školsku kuhinju i blagovaonu i u PŠ Vinici.
Također će započeti i radovi na izgradnji sportske dvorane. Prije toga trebamo riješiti problem
odvodnje oko zgrade škole i kanalizacije što nam već duže vrijeme predstavlja problem. U ovu
problematiku uključen je grad i osigurana su sredstva te se nadamo ovo riješiti.
Gdin. V. Blažeković pita da će se graditi trodjelna ili dvodjelna dvorana, odgovorila je ravnateljica da
će se graditi dvodjelana dvorana.

5

Vezano uz izvanredni otkaz kuharici Ružici Šušenj radi nevjerodostojne svjedodžbe a radi čeg nas
kuharica tuži ravnateljica obaviještava Školski odbor da smo od Ministarstva vanjskih poslova R H
primili da j nevjerodostojna i druga svjedodžba na koju se kuharica pozivala. Dokumente smo
proslijedili Općinskom sudu i ODO. Grad Koprivnica pomaže nam u ovoj parnici s pravničkim
poslovima i osigurali su nam umješača, gdina. M. Evačića koji s ravnateljicom odlazi na sud.

Budući da više nije bilo pitanja sjednica je završila u 13,15 sati.

Zapisničar:
Marina Kozjak

Predsjednik Školskog odbora:
Mihael Kivač, prof.
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