REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Ferdinandovac
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
Zapisnik
s 3. sjednice školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održane u zbornici škole dana 23.
kolovoza 2017. godine s početkom u 8:00 sati.
Prisutni: Slavica Pavlović, Irena Paska, Zdravko Benko, Ivana Fuček, Vjekoslav Maletić, Melita
Barberić Čokić - članovi školskog odbora
Slavko Kenđelić – ravnatelj
Danijela Begović Jankić – tajnica, zapisničarka
Odsutni: Manuela Turčić
Sjednicom predsjedava Slavica Pavlović, predsjednica školskog odbora.
Slavica Pavlović je pozdravila prisutne, utvrdila da postoji kvorum te je predložila sljedeći

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dnevni red:
Verificiranje mandata imenovanih članova školskog odbora
Izvješće o radu škole za školsku godinu 2016./2017.
Davanje prethodne suglasnosti na poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi
Donošenje Odluke o cijeni prehrane u školskoj kuhinji za školsku godinu 2017./2018.
Različito

Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednica školskog odbora utvrđuje da su članovi u materijalima primili zapisnik s prethodne
sjednice te pita prisutne imaju li primjedbi na zapisnik. Članovi se izjašnjavaju da nemaju primjedbi te
je zapisnik jednoglasno prihvaćen.
Točka 1.
Obzirom da članica školskog odbora Manuela Turčić nije prisutna sjednici, njezin mandat bit će
verificiran na sljedećoj sjednici školskog odbora.
Točka 2.
Predsjednica školskog odbora utvrđuje da su svi članovi školskog odbora primili Izvješće o realizaciji
godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017. u digitalnom obliku.
Ravnatelj se osvrnuo na uspjeh učenika na kraju školske godine te na radove koji su izvedeni, a to je
sanacija vlažnih zidova u restoranu škole te krečenje zidova u restoranu i dijela hodnika u matičnoj
školi te krečenje jedne učionice i kuhinje u Područnoj školi u Drenovici. Također je napomenuo da se
je pristupilo sanaciji procurivanja podzemnih voda oko septičke taložnice u matičnoj školi te da su
radovi još u tijeku.
Predsjednica pita prisutne članove imaju li kakvih pitanja ili primjedbi vezanih na tekst Izvješća.
Članovi školskog odbora nisu imali pitanja ni primjedbi te je po provedenom glasovanju jednoglasno
donesen
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2016./2017.
Točka 3.
Ravnatelj je izvijestio članove školskog odbora da se u školskoj godini 2017./2018. smanjuje broj
razrednih odjela razredne nastave u Područnoj školi u Drenovici te je jedna učiteljica razredne nastave
organizacijski višak. Obzirom na uvjete, organizacijskim viškom planira se proglasiti učiteljica
Katarina Ređep. Ravnatelj govori da je o namjeri otkaza obavijestio sindikalnog povjerenika s
ovlastima radničkog vijeća koji je dao pozitivno mišljenje i suglasnost na predmetni otkaz sukladno
Zakonu o radu te je učiteljica prijavljena kao organizacijski višak Uredu državne uprave u
Koprivničko-križevačkoj županiji čime ostvaruje prednost kod zapošljavanja u drugim školama u
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kojima se ukaže potreba za učiteljem razredne nastave. Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj traži suglasnost školskog odbora da se učiteljici Katarini Ređep
otkaže ugovor o radu.
Članovi školskog odbora nisu imali primjedbi te je po provedenom glasovanju jednoglasno donesen
Zaključak
Školski odbor daje prethodnu suglasnost na poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu učiteljici
razredne nastave Katarini Ređep.
Točka 4.
Ravnatelj je upoznao članove školskog odbora s projektom „Prilika za sve 3“ čiji je nositelj
Koprivničko-križevačka županija, a putem kojega se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike s
teškoćama. Nama je odobren jedan pomoćnik/ca u nastavi za dvoje učenika. Škola je raspisala natječaj
za zapošljavanje pomoćnika/ce u nastavi koji je objavljen na webstranici i oglasnoj ploči Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje i škole 9. kolovoza. Prema projektu, pomoćnik u nastavi radit će u nepunom
radnom vremenu od 30 sati tjedno na određeno vrijeme do 10 mjeseci. Uvjet za zapošljavanje je
najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, da protiv osobe nije pokrenut kazneni
postupak, a prednost imaju osobe s iskustvom u radu s učenicima s teškoćama u razvoju ili iskustvom
u volontiranju. Na raspisani natječaj pristiglo je 15 prijava koje je ravnatelj ukratko predstavio
prisutnim članovima. Ravnatelj predlaže da se na radno mjesto pomoćnika/ce u nastavi primi Ana
Maletić iz Ferdinandovca, sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije. Nakon kratke
rasprave provedeno je glasovanje. Član školskog odbora Vjekoslav Maletić je bio suzdržan kod
glasovanja dok je ostalih 5 članova školskog odbora glasalo „ZA“ ravnateljev prijedlog te je donesen
Zaključak
Daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Ane Maletić na poslove pomoćnika/ce u nastavi na
određeno, nepuno radno vrijeme.
Točka 5.
Ravnatelj je na početku ove točke dnevnog reda pitao člana školskog odbora Vjekoslava Maletića kao
načelnika Općine ide li i dalje sufinanciranje prehrane u školskoj kuhinji. Gospodin Maletić je rekao
da su planirana sredstva za sufinanciranje do kraja ove godine i za sljedeću kalendarsku godinu od
1,00 kn po obroku za svakog učenika s područja Općine. Ravnatelj tada predlaže da se do kraja ove
kalendarske godine roditeljima smanji cijena na 2,50 kn po obroku, a da se razlika do pune cijene
nadoknadi iz viška financijskih sredstava koja su se akumulirala tijekom vremena. Član školskog
odbora Zdravko Benko predlaže da cijena i dalje bude 3,00 kn po obroku, a da se višak sredstava uloži
u opremanje školske kuhinje. Ravnatelj govori da se iz onoga što plaćaju roditelji može financirati
isključivo prehrana, a ulaganja u opremu se moraju provesti iz školskih sredstava. Nakon kratke
rasprave provedeno je glasovanje te je jednoglasno donesena
Odluka
o cijeni prehrane u školskoj kuhinji za prvo polugodište školske 2017./2018. godine
(KLASA: 003-05/17-01/16, URBROJ: 2137-40-17-1)
Cijena prehrane u školskoj kuhinji za period rujan – prosinac 2017. godine iznosit će 2,50 kn
dnevno po obroku.
Točka 6.
Ravnatelj je informirao članove školskog odbora o broju učenika u novoj školskoj godini.
Zbog preseljenja je ispisan jedan učenik u 2. razredu matične škole te imamo jedan novi upis u 4.
razred matične škole. Još je upitno nekoliko učenika koji bi iz područne škole trebali ići u 5. razred jer
postoje informacije da će se upisati u Osnovnu školu u Molvama, no o tome još nemamo službene
podatke.
Također je informirao članove da će zbog povećanja broja razrednih odjela predmetne nastave
biti potrebno novo zapošljavanje u predmetima gdje nije moguće preraspodijeliti zaduženje između
postojećih učitelja. Prijave potreba su poslane u Ured državne uprave te čekamo njihovu povratnu
informaciju. Zbog povećanja broja odjela, preraspodjelom satnice učiteljica glazbene kulture Dijana
Habijanec više ne bi imala tamburašku grupu pa ravnatelj predlaže da se u Općini pokušaju iznaći
sredstva kojima bi se platilo nekoga da podučava djecu sviranju jer bi bilo šteta da škola nema
tamburašku grupu te moli načelnika za povratnu informaciju o tome tijekom mjeseca rujna.
Ravnatelj je informirao članove o materijalnim uvjetima, radovi oko septičke taložnice bi
trebali završiti do početka školske godine, krečenje je završeno, od Županije smo dobili računala i
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računalnu opremu. U posjetu školi bili su Župan i Dožupan te su rekli da bi sljedeće godine trebala biti
realizirana sanacija oštećenog poda u školskoj sportskoj dvorani te zamjena dijela stolarije.

Za daljnju raspravu se nitko ne javlja.
Sjednica školskog odbora dovršena je u 09:05 sati.

KLASA: 003-06/17-01/10
URBROJ: 2137-40-17-6
Ferdinandovac, 23.08.2017.
Zapisničar:
Danijela Begović Jankić

Predsjednica školskog odbora:
Slavica Pavlović
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