ZAPISNIK
s dvadeset i druge sjednice Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec
održane dana 29. rujna 2015. godine ( utorak) s početkom u 17,30 sati.
Sjednici prisutni: Ljiljana Bušić, Marija Cetl, Tomislav Dobrica, Mario Mataković,
Martina Pavić, Dražen Petrak
Odsutni: Andrea Knapić, Dražen Sabolić
Ostali prisutni: Žarko Popović – ravnatelj,
Zapisničar: Lucija Kovaček – tajnica.
Dvadeset i drugu sjednicu Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec
otvorila je predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić i pozdravila sve prisutne.
Nakon što je utvrđena nadpolovična većina predložila je sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Zapisnik sa 21. sjednice Školskog odbora – usvajanje zapisnika
2. Razrješenje člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Andreje Knapić
3. Imenovanje novog člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja
4. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja matematike na neodređeno puno
radno vrijeme – 1 izvršitelj
5. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja engleskog jezika na neodređeno
puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
6.Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja RN na određeno puno radno
vrijeme – 2 izvršitelja
7. Prijem zaposlenika na radno mjesto stručnog suradnika psihologa na
određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj
8. Prijem zaposlenika na radno mjesto kuharice na neodređeno puno radno
vrijeme – 1 izvršitelj
9. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja povijesti na određeno puno radno
vrijeme (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa) – 1
izvršitelj
10. Izvješće o radu škole na kraju školske godine 2014./2015. – usvajanje
11. Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2015./2016. – usvajanje
12. Kurikulum škole za šk. godinu 2015./2016. – usvajanje
13. Osiguranje učenika u šk .godini 2015./2016. – izbor najpovoljnije ponude
14. Prijedlog otpisa knjiga u školskoj knjižnici – donošenje odluke
15. Razno.
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad 1.

Predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić konstatirala je da su svi
članovi Školskog odbora dobili po jedan primjerak zapisnika sa 21. sjednice Školskog
odbora.
Član Školskog odbora Marija Cetl predlaže da se točka 2. zapisnika s
prethodne sjednice: “Prijem zaposlenika na radno mjesto stručnog suradnika
edukatora-rehabilitatora na neodređeno puno radno vrijeme“ nadopuni kako bi bilo
navedeno da se raspravljalo o logopedu. Školski odbor jednoglasno je prihvatio
navedeni prijedlog te donio
Odluku
da se točka 2. zapisnika sa 21. sjednice Školskog odbora nadopuni po
prijedlogu Marije Cetl.
Ad 2.
Ravnatelj škole Žarko Popović informirao je nazočne da je član Školskog
odbora iz reda Vijeća učenika Andrea Knapić podnijela zahtjev za razrješenjem s
dužnosti člana Školskog odbora zbog preseljenja i upisa sina u drugu školu u Zagreb.
Stoga je Vijeće roditelja dana 28. rujna 2015. godine prihvatilo navedeni zahtjev za
razrješenjem te ujedno imenovalo i novog člana Školskog odbora iz reda Vijeća
roditelja.
Školski odbor prihvatio je navedeni zahtjev te je jednoglasno donio
Odluku
o razrješenju Andreje Knapić s dužnosti člana Školskog odbora.
Ad 3.
Ravnatelj škole informirao je nazočne da je Vijeće roditelja na svojoj
sjednici održanoj dana 28. rujna 2015. godine izabrao Dražena Petraka, za novog
člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja.
Dražen Petrak predstavio se članovima Školskog odbora te izjavio da živi
u Vrbovcu, S.I.Kršnjavi 11, a radi na Radio Vrbovcu.
Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
o imenovanju Dražena Petraka za novog člana Školskog odbora.
Mandat imenovanom članu traje do isteka mandata i ostalih članova
Školskog odbora, odnosno do 22. travnja 2017. godine.
Ad.4.
Tajnica škole Lucija Kovaček informirala je nazočne da je po raspisanom
natječaju za radno mjesto učitelja matematike na neodređeno puno radno vrijeme
pristiglo 6 molbi i to: Sabina H. Omerović, Maja Nemet,Tina Drašinac, Dario Pintarić,
Dario Mikulandra i Marko Filipović.

Za navedeno radno mjesto ravnatelj predlaže Sabinu H.Omerović,
VSS,profesora matematike i informatike iz Repinca.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio navedeni prijedlog te donio
Odlu ku
da se na radno mjesto učitelja matematike na neodređeno puno radno
vrijeme izabere Sabina H.Omerović iz Repinca.
Ad.5.
Tajnica škole informirala je nazočne da je po raspisanom natječaju za
radno mjesto učitelja engleskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme pristiglo
15 molbi i to: Mirjana Dragija, Ivana Tomac, Tanija Lajtman, Silvija Kolarek Ježić,
Sara Bogadi, Andrijana Bošnjak, Tina Anterić, Mateja Somođi, Tanja Valsted, Marija
Brlek, Tanja Đurić, Helena Bartolin, Barbara Pleić Tomić, Davor Šokec i Sanja
Premuž.
Za navedeno radno mjesto ravnatelj predlaže Mirjanu Dragija, VSS,
magistru portugalskog jezika i književnosti i magistru edukacije engleskog jezika i
književnosti, iz Zetkana.
Školski odbor jednoglasno prihvatio navedeni prijedlog te donio

Odluku
da se za učitelja engleskog jezika na neodređeno puno radno vrijeme
izabere Mirjana Dragija iz Zetkana.
Ad 6.
Tajnica škole informirala je nazočne da je po raspisanom natječaju za
učitelja razredne nastave na određeno puno radno vrijeme
(2
izvršitelja) pristiglo 19 molbi i to: Tea Jagatić, Zlata Tomašković, Marina Fodor,
Jelena Tramišak,Danijela Štrbac, Mario Šarić, Nino Špoljar, Ivana Badenić,
Valentina Iveković, Josipa Strnišćak, Ruža Špoljarić, Maja Žaja, Ana Marija
Lipak, Dunja Ressler, Nataša Črlenec, Andreja Škulec, Ivana Sočev Đopar,
Martina Šatrak i Dario Golik.
Ravnatelj predlaže da se na navedeno radno mjesto ( za rad u PŠ
Banovo) izabere Tea Jagatić, VSS, magistra primarnog obrazovanja iz
Dulepske, te Zlata Tomašković VSS, diplomirana učiteljica iz Kapele
( za
rad u PŠ Preseka), što je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluke
a) da se za učitelja RN na određeno puno radno vrijeme u PŠ Banovo izabere Tea
Jagatić iz Dulepske

b) da se za učitelja RN na određeno puno radno vrijeme u PŠ Preseka izabere
Zlata Tomašković iz Kapele.
Ad 7.
Tajnica škole informirala je nazočne da je po raspisanom natječaju za
radno mjesto stručnog suradnika psihologa na određeno puno radno vrijeme
pristiglo 17 molbi i to: Marija Pintarić, Tena Trifunović,Snježana Špernoga,
Magdalena Perković, Martin Goluban, Andrea Ritoša, Tanja babić, Marina Dropulić,
Dijana Đapić, Barbara Raguž, Ivona Hrg, Jelena Okroša, Ivana Bandić, Martina Šibalić,
Antoana Silov, Ana Tolić, Jelena Ačkar i Katarina Babić .
Ravnatelj škole predlaže da se na navedeno radno mjesto izabere
Marija Pintarić, VSS, magistra psihologije iz Zagreba, što je
Školski odbor
jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se za stručnog suradnika psihologa na određeno puno radno vrijeme
izabere Marija Pintarić iz Zagreba.
Ad 8.
Tajnica škole informirala je nazočne da je po raspisanom natječaju za
radno mjesto kuharice na neodređeno puno radno vrijeme pristiglo 6 molbi i to:
Grozdana Gudić, Emilija Andrejić, Anđela Šaško, Božena Augustin, Tanja Marija
Dončević i Matea Ferenčak .
Ravnatelj predlaže da se na navedeno radno mjesto izabere Grozdana
Gudić, SSS, kuharica iz Preseke, što je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio
Odluku
da se na radno mjesto kuharice na neodređeno puno radno vrijeme
izabere Grozdana Gudić iz Preseke.
Ad 9.
Tajnica škole informirala je nazočne da su po raspisanom natječaju za
radno mjesto učitelja povijesti (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa) pristigle 3 molbe i to: Matija Pušić, Ivor Škrinjar, Neven Zadravec.
Ravnatelj predlaže da se na navedeno radno mjesto izabere Matija Pušić,
VSS, magistar edukacije povijesti iz Vrbovca, što je Školski odbor jednoglasno
prihvatio te donio
Odluku
da se na radno mjesto učitelja povijesti ( stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa) izabere Matija Pušić iz Vrbovca.

Ad. 10.
Ravnatelj škole Žarko Popović podnio je Izvješće o radu škole na kraju
školske godine 2014./2015. Nastava je počela 8. rujna 2014. godine, a završila 16.
lipnja 2015. godine. Ostvareno je 180 nastavnih dana. I.OŠ Vrbovec je polazilo 822
učenika u 43 razredna odjela na početku školske godine, a nakon polugodišta po
suglasnosti Ministarstva raspoređena su dva druga razreda u tri razredna odjela,
tako da je godina završena sa 44 razredna odjela. U školi je radila i 1 posebno
odgojno obrazovna grupa. Učenici osmih razreda primili su svjedodžbe, pohvalnice i
nagrade 24. lipnja 2015. godine. Učeničke svjedodžbe, ostali su učenici primili 8.
srpnja 2015. godine. Nagrađeni su učenici koji su svih osam godina imali odličan
uspjeh. Nagrađeno je 32 učenika. Nagrađeni su također učenici za uspjeh na
državnom natjecanju i sportska postignuća. Po završetku nastave učenici ocijenjeni
sa jednom i dvije negativne ocjene pohađali su dopunsku nastavu.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio izvješće ravnatelja te donio
Odluku
o usvajanju Izvješća o radu škole na kraju šk. godine 2014./2015..
Ad.11.
Ravnatelj škole upoznao je nazočne s Godišnjim planom i programom rada za
školsku godinu 2015./2016. Navedeni Godišnji plan i program rada sadrži podatke o
uvjetima rada, podatke o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima,
podatke o organizaciji rada, tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima
odgojno-obrazovnog rada, planove rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih
radnika, planove rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog
osposobljavanja i usavršavanja, podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojnoobrazovnog rada i poslovanja školske ustanove te plan nabave i opremanja.
Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada za šk. godinu 2015./2016.
Ad 12.
Ravnatelj škole upoznao je nazočne s Kurikulumom škole za šk. godinu
2015./2016. Navedenim kurikulumom utvrđuje se dugoročni i kratkoročni plan i
program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na
temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Školski kurikulum
određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske
aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema
smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. Dijelovi školskog
Kurikuluma su: izborna nastava, dodatna nastava, dopunska nastava, izvannastavne
aktivnosti, terenska i izvanučionička nastava, kulturna i javna djelatnosti škole, te
programi i projekti.

Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
o usvajanju Kurikuluma škole za šk. godinu 2015./2016..
Ad.13.
Tajnica škole informirala je nazočne da su za osiguranje učenika u šk.
godini 2015./2016. pristigle četiri ponude i to: Jadransko osiguranje d.d.iz Zagreba,
Grawe osiguranje d.d. iz Zagreba, Merkur osiguranje d.d. iz Zagreba te Sunce
osiguranje d.d. iz Zagreba.
Nakon što su pregledane sve ponude, Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
da se za osiguranje učenika u školskoj godini 2015./2016. izabere Sunce
osiguranje d.d., po godišnjoj premiji od 30,00 kuna.
Ad. 14.
Ravnatelj škole informirao je nazočne da je Povjerenstvo za reviziju i otpis
knjiga u školskoj knjižnici podnijelo prijedlog za otpis 59 knjiga zbog dotrajalosti.
Popis knjiga nalazi se u privitku zahtjeva za otpis.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog navedenog povjerenstva
te donio
Odluku
o otpisu 59 knjiga zbog dotrajalosti.
Ad. 15.
15.1. Pod točkom „razno“ ravnatelj škole upoznao je nazočne sa
zamolbom roditelja PŠ Banovo za organiziranjem gableca za 25 učenika njihove
škole. Prehrana bi se organizirala temeljem ponude pekarskih proizvoda Pekare
Gračec koja bi svaki dan dostavljala gablece za jutarnju i popodnevnu smjenu, a
roditelji bi samo snosili trošak za gablece na mjesečnoj bazi.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio navedenu zamolbu te donio
Odluku
da se odobrava zamolba roditelja PŠ Banovo za dostavom gableca
učenicima škole putem Pekare Gračec.
15.2. Član Školskog odbora Dražen Petrak informirao je nazočne da je
Vijeće roditelja na svojoj sjednici održanoj dana 28. rujna 2015. godine raspravljalo o
mogućnostima donacije starih knjiga školi. Naime, doniranim knjigama bi trebalo
izvršiti provjeru kvalitete, a i školi najviše treba lektira. Stoga predlaže da se popis
knjiga za lektiru objavi na web stranici škole.

Također predlaže model donacije školi „kuna po kuna“ po kojem bi
svako dijete donijelo 1 kunu mjesečno u školu, a u svrhu namjenski utrošenih
sredstava za izradu ograde oko škole.
Ravnatelj je izjavio da novac od učenika treba provesti kroz žiro-račun
škole preko uplatnice, što otežava postupak samog uplaćivanja koji bi po zakonu
trebao biti takav.
15.3. Član Školskog odbora Martina Pavić je izjavila da je bila na razgovoru
kod gradonačelnika u svezi sufinanciranja logopedskog kabineta u Vrbovcu. Naime,
logopedski kabinet u Vrbovcu je tijekom 2014. godine bio sufinanciran od strane
Grada, ali je Grad prestao sa navedenim sufinanciranjem u 2015. godini zbog
smanjenja proračuna. Dosta djece ide u logopedski kabinet Dugo Selo, što
roditeljima predstavlja veliki trošak. Stoga smatra da treba požuriti sa zahtjevom
Gradu Vrbovcu za sufinanciranjem logopedskog kabineta kako bi ušlo u proračun za
2016. godinu. Također predlaže da se vidi koliko djece odlazi sada logopedu, a koliko
bi trebalo.
Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
o prihvaćanju prijedloga Martine Pavić.
Sastanak je završen u 19,30 sati.

Zapisničar
-------------------------/Lucija Kovaček/

Predsjednica Školskog odbora
----------------------------------------/Ljiljana Bušić/

