
1 
 

ZAPISNIK 

sa  11.  sjednice Školskog odbora OŠ „Đuro Ester“ Koprivnica održane elektronskim putem  
16.12.2021 godine u vremenu od 14,00 do 18 ,00 sati. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje III. Izmjena i dopuna financijskog plana škole za 2021. godinu, 

3. Donošenje financijskog plana škole za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 

godinu,  

4. Prijedlog povjerenstva za otpis udžbenika, 

5. Donošenje odluke o isplati naknade članovima županijskih natjecanja, 

6. Donošenje Odluke o cijeni školske kuhinje.   

 

U vremenu navedenom za elektronsko glasovanje glasovalo je šest članova Školskog odbora što znači 

da su donesene odluke pravovaljane. 

Glasovali su: 

1.Andreja Kerovec Letica, zamjenica predsjednice ŠO, 
2.Sanja Antolić, predsjednica Školskog odbora,  
3. Anica Desnica , član ŠO, 
4. Maja Raščanec, član ŠO, 
5. Andreja Tasoti, član ŠO, 
6. Emina Klasić Dolenec, član ŠO, 
7. Ana-Marija Gončar, član ŠO.  
 
Poziv za 11. sjednicu Školskog odbor elektronskim putem poslan je mr. Sanji Prelogović ravnateljici 

škole.  

Točka 1. 

Članovi Školskog odbora sa šest glasova elektronskim putem verificirali su zapisnik sa 10. sjednice 

Školskog odbora jer nisu imali primjedbi.              

 
Točka 2. 
 
III. izmjene i dopune financijskog plana škole za 2021. godinu vezane su uz smanjenje sredstava kod 
slobodnih aktivnosti i školskih natjecanja, Odjek III, Odjek IV to su sredstva za pomoćnike u nastavi i 
unapređenje standarda u školama. Do smanjenja je došlo zbog usklade sa stvarno očekivanim 
rashodima. Povećanja plana smo imali zbog isplata po sudskim presudama zaposlenika škole radi 
tužbi zbog nepovećanja osnovica za plaću. 
 
Školski odbor sa šest elektronskih glasova donio je III. Izmjene i dopune financijskog plana škole za 
2021. godinu.   
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Točka 3. 

Financijski plan škole za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024 godinu doneseni  su temeljem uputa 
Grada Koprivnice za izradu. Ukupni proračun škole za 2022. godinu iznosi 13.769.329 kn i raspoređen 
je po aktivnostima koje su sastavni dio proračuna.  
 
Školski odbor sa šest elektronskih glasova donio je financijski plan škole za 2022. godinu i projekcije 
za 2023. i 2024. godinu.   

 

Točka 4.  
Prema naputku Ministarstva znanosti i obrazovanja škole su obvezne provoditi popis i otpis 
nabavljenih udžbenika. U tu svrhu ravnateljica je imenovala povjerenstvo u sastavu Mihaela Kovačić-
Orehovec, računovodstveni referent i Marina Kozjak, tajnica. Povjerenstvo  je temeljem popisa 
nabavljenih udžbenika prema Katalozima odobrenih udžbenika i dodatnih nastavnih sredstava za 
otpis predložilo udžbenike koji izlaze iz upotrebe i udžbenike koji su oštećeni do neupotrebljivosti i 
roditelji su platili pola nabavne cijene udžbenika iz Kataloga, a novac je doznačen MZO-u. 
 
Školski odbor sa šest elektronskih glasova donio Odluku  o otpisu udžbenika  po prijedlogu 
povjerenstva za otpis.  
 
Točka 5. 
 
Ove školske godine već su počela natjecanja učenika u sportu, u znanju još nisu počela. Naša škola 
bila je domaćin Županijskog natjecanja iz plivanja. Budući da Županija i financira ta natjecanja 
doznačivat će nam sredstva za naknade članovima povjerenstava koji organiziraju natjecanja. 
Sukladno tome ravnateljica je predložila Školskom odboru do donese odluku o isplati naknada 
članovima povjerenstva za županijska natjecanja.  
 
Školski odbor sa šest elektronskih glasova donio Odluku  o isplati naknade članovima povjerenstava 
za Županijska natjecanja.  
 
Točka 6. 
 
Ravnateljica je predložila Školskom odboru da donese odluku o povećanju cijene školske kuhinje u 
matičnoj i Područnoj školi, a to radi toga što je potrošen višak sredstva od uplate roditelja za školsku 
kuhinju, zbog viška smo smanjivali cijenu, a cijene prehrambenih namirnica su znatno porasle. Cijena 
školske kuhinje iznosila bi šest kuna po danu.  
 
Školski odbor sa šest elektronskih glasova donio Odluku  o cijeni školske kuhinje u Matičnoj i 
Područnoj školi u iznosu od šest kuna po danu.  
 
 
Zapisničar:                                                                                            Predsjednik Školskog odbora: 
Marina Kozjak                                                                                      Sanja Antolić, dipl. uč. 
 
 
 
 


