REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Osnovna škola Ferdinandovac
Dravska 66, 48356 Ferdinandovac
Zapisnik
s 5. sjednice školskog odbora Osnovne škole Ferdinandovac održane u zbornici škole dana 28.
rujna 2017. godine s početkom u 13:00 sati.
Prisutni: Slavica Pavlović, Irena Paska, Zdravko Benko, Melita Barberić Čokić, Ivana Fuček,
Vjekoslav Maletić - 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 da se u dnevni red
uvrsti točka „Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje učitelja“ i „Donošenje Odluke o
utvrđivanju kriterija za uključivanje učenika u projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“ i Odluke o
utvrđivanju liste učenika za uključivanje u projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2““.
Dnevni red u dopunjenom obliku jednoglasno je prihvaćen i glasi:
Dnevni red:
Izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave u školskoj godini 2016./2017.
Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018.
Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018.
Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave
Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje učitelja
Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija za uključivanje učenika u projekt „Svi u školi,
svi pri stolu 2“ i Odluke o utvrđivanju liste učenika za uključivanje u projekt „Svi u školi,
svi pri stolu 2“
7. Različito
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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.
Predsjednica je utvrdila da su članovi u materijalima za sjednicu primili Izvješće o godišnjoj realizaciji
izvanučioničke nastave u školskoj godini 2016./2017. Ravnatelj je napomenuo da se ovo izvješće
podnosi Osnivaču, Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Školskom odboru. Napomenuo je da ni jedan
od oblika izvanučioničke nastave Škola nije organizirala samostalno, već su angažirani davatelji
usluga, a sve u skladu s propisima koji uređuju promet, pružanje usluga u turizmu i drugim propisima.
Na primljeno izvješće nije bilo primjedbi te je jednoglasno prihvaćeno.
Točka 2.
Utvrđeno je da su svi članovi školskog odbora primili prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole
za školsku godinu 2017./2018. u digitalnom obliku. Godišnji plan i program sadrži osnovne podatke o
školi, podatke o uvjetima rada, podatke o zaposlenicima, njihovim radnim zaduženjima i organizaciji
rada, godišnji kalendar rada, plan rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika, školskog
odbora i stručnih tijela škole, plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja, plan nabave i opremanja te
podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja škole. Ravnatelj se je
osvrnuo na nenastavne dane koji su planirani Godišnjim planom i programom, a to su 9.10.2017.
obilježavanje Dana učitelja, 30.4.2018. dan stručnog usavršavanja u školi, 30.5.2018. Dan Općine
Ferdinandovac i 1.6.2018. Dan škole te je rekao da ostaje još 176 nastavnih dana. Članovi školskog
odbora su se izjasnili da nemaju primjedbi na predloženi tekst te je jednoglasno donesena
Odluka
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o donošenju Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018. (KLASA: 60202/17-01/74, URBROJ: 2137-40-17-2).
Točka 3.
Utvrđeno je da su svi članovi školskog odbora primili prijedlog školskog kurikuluma u digitalnom
obliku. Ravnatelj je napomenuo da školski kurikulum donosi školski odbor na prijedlog učiteljskog
vijeća i uz prethodno mišljenje Vijeća roditelja. Školski kurikulum sadrži podatke o izbornoj, dodatnoj
i dopunskoj nastavi, podatke o izvannastavnim aktivnostima, izvanučioničkoj i terenskoj nastavi, o
projektima i programima u školi te programima i projektima na razini više škola. Izvijestio je da će
školski kurikulum biti objavljen na web stranicama škole kako bi bio svima dostupan. Na predloženi
školski kurikulum članovi školskog odbora nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena
Odluka
o donošenju Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018. (KLASA: 602-02/17-01/75,
URBROJ: 2137-40-17-2).
Točka 4.
Predsjednica je utvrdila da su članovi školskog odbora primili prijedlog Pravilnika o izmjenama
Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave. Također podsjeća da je na sjednici održanoj u
lipnju razmatran i donesen Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave. Ravnatelj obrazlaže
da je, prema naputku Koprivničko-križevačke županije kao Osnivača škole, potrebno izmijeniti
Pravilnik na način da se u cijelom Pravilniku iznos od 35.000,00 kuna promijeni na iznos od 20.000,00
kuna. Prema tim izmjenama kod nabava procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna, naručitelj može
primijeniti direktan način ugovaranja s gospodarskim subjektom po vlastitom izboru, a postupke
jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna naručitelj će provoditi na način da
će u pojedinom postupku nabave uputiti najmanje 3 poziva za dostavu ponuda. Na predložene izmjene
članovi školskog odbora nisu imali primjedbi te je jednoglasno donesena
Odluka
o donošenju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave (KLASA:
003-05/17-01/17, URBROJ: 2137-40-17-2).

Točka 5.
Ravnatelj izvješćuje prisutne da smo iz Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji 27.
rujna primili uputnice i odluke o prednosti pri zapošljavanju temeljem potreba za zapošljavanjem
učitelja koje smo iskazali krajem kolovoza. Na poslove učitelja tjelesne i zdravstvene kulture upućen
je Nikola Dorčec iz Brodića, profesor fizičke kulture, na 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena. Na
poslove učitelja povijesti upućena je Ana Đurišević iz Đurđevca, profesorica povijesti, na 8 sati
ukupnog tjednog radnog vremena. Na poslove učitelja engleskog jezika upućena je Bernarda Jug iz
Korije, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik, na 8 sati
ukupnog tjednog radnog vremena. Ravnatelj govori da se Nikola Dorčec može zaposliti na neodređeno
vrijeme, obzirom da je to postojeće radno mjesto koje je ostalo upražnjeno zbog odlaska učitelja u
mirovinu, dok za zapošljavanje učitelja povijesti i učitelja engleskog jezika na neodređeno vrijeme
čekamo suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja jer su to nova radna mjesta koja su otvorena
zbog povećanja broja razrednih odjela u predmetnoj nastavi. Pitanja i primjedbi nije bilo te ravnatelj
predlaže da školski odbor da suglasnost za zapošljavanje Nikole Dorčeca na neodređeno vrijeme te
Ane Đurišević i Bernarde Jug na određeno vrijeme do dobivanja suglasnosti Ministarstva za
zapošljavanje na neodređeno vrijeme. Provedeno je glasovanje i jednoglasno je donesen
Zaključak
Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje Nikole Dorčeca na poslove učitelja tjelesne i
zdravstvene kulture na neodređeno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena, Ane Đurišević
na poslove učitelja povijesti na određeno vrijeme, najduže do dobivanja suglasnosti Ministarstva za
zapošljavanje na neodređeno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena i Bernarde Jug na
poslove učitelja engleskog jezika na određeno vrijeme, najduže do dobivanja suglasnosti Ministarstva
za zapošljavanje na neodređeno vrijeme, 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena.
Ravnatelj je rekao da zbog zapošljavanja Ane Đurišević na poslove učitelja povijesti, učiteljici
Karmeli Kralj koja je do sada obavljala te poslove prestaje važiti ugovor o radu za poslove učitelja
povijesti te predlaže školskom odboru da se s Karmelom Kralj sklopi ugovor o radu za radno mjesto
učitelja matematike i geografije na određeno vrijeme, a najduže do 60 dana, bez raspisivanja natječaja.
Po dobivanju povratne informacije od Ureda državne uprave da u evidenciji nema osobe za
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popunjavanje tih radnih mjesta raspisat će se natječaj. Provedeno je glasovanje i jednoglasno je
donesen
Zaključak
Školski odbor daje prethodnu suglasnost za zapošljavanje Karmele Kralj na poslove učitelja
matematike i geografije, na određeno vrijeme najduže do 60 dana, 13 sati ukupnog tjednog radnog
vremena.
Točka 6.
Ravnatelj je upoznao članove školskog odbora s projektom „Svi u školi, svi pri stolu 2“ kojim se
osigurava besplatna prehrana u školskoj kuhinji učenicima slabijeg imovinskog stanja. Prema uputama
Koprivničko-križevačke županije koja je nositelj projekta, školski odbor treba utvrditi kriterije po
kojima će se birati učenici koji će se uključiti u projekt te utvrditi listu učenika. Ravnatelj govori da je
imenovao Povjerenstvo u sastavu Slavica Pavlović, Krešimir Šadek i Miroslav Fuček koji su na
sastanku održanom 22. rujna razmatrali problematiku te su predložili kriterije i listu učenika. Kriteriji
koje je Povjerenstvo predložilo su: 1. Obitelj korisnik pomoći zajamčene minimalne naknade Centra
za socijalnu skrb, 2. Obitelj s dvoje ili više djece u školi ako je jedan roditelj nezaposlen, 3. Obitelj u
kojoj su oba roditelja nezaposlena bez obzira na broj djece u školi te 4. Jednoroditeljska obitelj.
Članovi školskog odbora su razmotrili kriterije i utvrdili da nemaju nikakvih primjedbi. Predsjednica
je stavila predložene kriterije na glasovanje te je po provedenom glasovanju jednoglasno donesena
Odluka
o utvrđivanju kriterija za uključivanje učenika u projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“ (KLASA: 60202/17-01/63, URBROJ: 2137-40-17-7).
Nakon donošenja Odluke o utvrđivanju kriterija za uključivanje učenika u projekt „Svi u školi, svi pri
stolu 2“ ravnatelj je pročitao listu učenika koje je Povjerenstvo predložilo za uključivanje u projekt.
Članovi školskog odbora su se uključili u raspravu. Razmatrajući ranije utvrđene kriterije i listu
učenika, članovi školskog odbora nisu imali primjedbi na predloženu listu, ali su utvrdili da postoje još
neki učenici koji bi zadovoljili utvrđene kriterije. Predloženo je da se na listu dodaju učenici
………(izostavljeno-zaštita osobnih podataka) obzirom da zadovoljavaju uvjete prema kriteriju broj 2.
Svi su se članovi složili s dopunom liste te lista učenika izgleda kako slijedi:
…izostavljeno (zaštita osobnih podataka)
Drugih primjedbi i prijedloga nije bilo te je predsjednica stavila na glasovanje dopunjenu listu
učenika. Po provedenom glasovanju jednoglasno je donesena
Odluka
o utvrđivanju liste učenika za uključivanje u projekt „Svi u školi, svi pri stolu 2“ (KLASA: 602-02/1701/63, URBROJ: 2137-40-17-8).
Točka 7.
Ravnatelj je prezentirao ponude za osiguranje učenika u novoj školskoj godini te predlaže da
se i ove školske godine učenici osiguraju po godišnjoj premiji od 30,00 kn kod Uniqa osiguranja.
Govori da su učenici već dulji niz godina osigurani preko spomenute osiguravajuće kuće te da je
suradnja i isplata šteta do sada jako dobro funkcionirala. Članovi školskog odbora nisu imali primjedbi
te je po provedenom glasovanju jednoglasno donesena
Odluka
o osiguranju učenika u školskoj godini 2017./2018. (KLASA: 003-05/17-01/18, URBROJ: 2137-4017-1).
Ravnatelj je prisutnima prezentirao jelovnik za školsku godinu 2017./2018. U odnosu na
prošlu školsku godinu napravljene su manje izmjene. I ove školske godine je škola uključena u projekt
Školske sheme što uključuje besplatno voće za sve učenike jedanput tjedno tijekom cijele nastavne
godine te mlijeko i mliječne proizvode kroz 12 tjedana u tijeku nastavne godine. Članovi su primili
informacije na znanje.
Članica školskog odbora Ivana Fuček je pitala hoće li ove školske godine Rukometni klub
unajmljivati dvoranu za školu rukometa. Ravnatelj je rekao da ove školske godine klub nije uputio
nikakvu zamolbu za korištenje školske sportske dvorane.
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Za daljnju raspravu se nitko ne javlja.
Sjednica školskog odbora dovršena je u 14:05 sati.

KLASA: 003-06/17-01/10
URBROJ: 2137-40-17-10
Ferdinandovac, 28.09.2017.
Zapisničar:
Danijela Begović Jankić

Predsjednica školskog odbora:
Slavica Pavlović
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