
          Z A P I S N I K 

 

  s  četrnaeste sjednice Školskog odbora  I. osnovne škole Vrbovec održane dana 30. rujna  
2014. godine  ( utorak) s početkom u 18,00 sati u uredu ravnatelja škole. 
 
Sjednici prisutni:  Marija Cetl,Tomislav Dobrica, Andrea Knapić, Mario Mataković, Martina Pavić  
Odsutni: Ljiljana Bušić, Dražen Sabolić 
Ostali prisutni: Žarko Popović – ravnatelj, Ružica Knapić - računovođa 
Zapisničar: Lucija Kovaček – tajnica. 
 
  Četrnaestu  sjednicu Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec otvorio  je zamjenik 
predsjednice  Školskog odbora Mario Mataković i pozdravio  sve prisutne. Nakon što je utvrđena 
nadpolovična većina predložio  je sljedeći 
 
    D n e v n i   r e d: 
 

1. Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora – usvajanje zapisnika 
2. Izvještaj o radu škole na kraju šk. godine 2013./2014. - usvajanje 
3.  Kurikulum škole za 2014./2015. – rasprava i donošenje 
4. Godišnji plan i program rada za šk. godinu 2014.72015. – rasprava i donošenje 
5. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja učitelja RN do 60 dana bez natječaja 
6. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja defektologa do 60 dana bez natječaja  
7. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja engleskog jezika do 60 dana bez natječaja 
8. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika do 60 dana bez natječaja 
9. Prijem zaposlenika na radno mjesto učitelja njemačkog jezika do 60 dana bez natječaja 
10. Polugodišnje financijsko izvješće – rasprava i usvajanje 
11. Razno. 

Predloženi  dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 1. 

  Zamjenik predsjednice  Školskog odbora Mario Mataković konstatirao je da su svi članovi 

Školskog odbora dobili po jedan primjerak zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 

  Kako nije bilo primjedbi na zapisnik Školski odbor jednoglasno je donio 
 
      O d l u k u 

usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora. 
 
Ad 2. 
                          Ravnatelj škole Žarko Popović podnio je Izvještaj o radu škole na kraju  školske godine 
2013./2014.. 
                        Nastava je počela 2. rujna 2013., a završila 13. lipnja 2014. godine. Ostvaren je 181 
nastavni dan. I.OŠ Vrbovec polazilo je 826 učenika u 43 razredna odjela i 1 posebno odgojno obrazovna 
grupa sa 9 učenika. Tijekom školskih praznika  preuređen je podrum škole u školsku arhivu. Prostor je 
strojno ožbukan, na pod su postavljene pločice, kupljene su regalne police za arhivsku građu. Postavljen 
je pregradni zid i ventilacijske cijevi. U podrumu su postavljeni ventili i redukcije za hidrantnu mrežu. 
                        U PŠ Dijaneš se po završetku nastavne godine prišlo sanaciji  krovišta koji je prijetio 
urušavanjem. Krovište je u potpunosti obnovljeno, stavljen je novi crijep, nova limarija i novi 
gromobran. 



                         Učenici naše škole sudjelovali su na brojnim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. 
Sudjelovali su na natjecanjima iz svih nastavnih predmeta, a vrlo uspješno su se uključili u međudržavno 
natjecanje „Klokan bez granica“. Sudjelovali su i na regionalnom natjecanju iz vjeronauka te na 
mnogobrojnim lokalnim i županijskim natjecanjima u sportu. Učenici naše škole ponovno su sudjelovali i 
na državnim natjecanjima i to: 

1. Josip Klepec,8.a – 1. mjesto na državnom natjecanju iz informatike, mentor: Marinko Šimunek, 
prof. 

2. Josip Klepec, 8.a – III nagrada na državnom natjecanju iz fizike, mentor: Nevenka Jakuš 
3. Iva Tomljenović, 7.a i Nikola Puhin s crtanim filmom – sudionici državne smotre hrvatskog filma 
4. Nikola Puhin, 7.a – pobjednik natječaja  iz Zagrebačke županije „Ljepote mojeg zavičaja“. 

           Školski odbor jednoglasno je donio  
 
                                            O d l u k u 
        o usvajanju Izvještaja o radu škole na kraju školske godine             

                    2013./2014. 
 
Ad 3. 
                    Ravnatelj škole upoznao je nazočne s Kurikulumom škole za 2014./2015.. 
                    Navedeni Kurikulum sadrži  detaljno razrađene planove svih aktivnosti koje se događaju u 
školi. Njime se utvrđuju kratkoročni i dugoročni  plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim 
aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Školskim 
kurikulumom se utvrđuju aktivnosti, ciljevi aktivnosti, namjena aktivnosti, nositelji aktivnosti, način 
realizacije, vremenik aktivnosti, detaljan troškovnik aktivnosti te način vrednovanja i način korištenja 
rezultata vrednovanja. 
                  Razmatrajući navedeni Kurikulum Školski odbor jednoglasno je donio 
 
                                             O d l u k u 
                  o usvajanju Školskog kurikuluma za šk. godinu 2014./2015.. 
 
Ad 4. 
                  Ravnatelj škole upoznao je nazočne s Godišnjim planom i programom rada I. OŠ Vrbovec za 
šk. godinu 2014./2015. 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, plan rada Školskog odbora i stručnih tijela, plan stručnog osposobljavanja  i 
usavršavanja, podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno – obrazovnog rada i poslovanja školske 
ustanove te plan nabave  i opremanja. 
                 U šk. godini 2014./2015. školu polazi 821 učenik  u 44 razredna odjela i 1 POOG. U ovoj šk. 
godini imamo 1 razredni odjel (prvog razreda matične škole) više.  
                  Razmatrajući navedeni Godišnji plan Školski odbor jednoglasno je donio 
 
                                              O d l u k u 
                        da se usvaja Godišnji plan i program rada škole za šk. godinu                2014./2015.. 
 
Ad 5. 
  Tajnica škole Lucija Kovaček  informirala  je nazočne da je  zbog povećanog broja 
razrednih odjela  ove školske godine otvoreno novo radno mjesto učitelja razredne nastave na puno 
radno vrijeme i to u prvom razredu matične škole. Za navedeno novo radno mjesto dobili smo 
odobrenje MZOS-a, te uputili zahtjev Županijskom uredu Zagrebačke županije za raspisivanje natječaja. 



Dok ne dođe odobrenje Županijskog ureda, ravnatelj škole Žarko Popović zaposlio je do 15 dana bez 
natječaja diplomiranog učitelja s pojačanim programom iz nastavnog predmeta prirodoslovlja Marka 
Pršu, VSS, iz Vrbovca.  
                      Ravnatelj predlaže da se imenovanom  zaposleniku odobri rad do 60 dana bez natječaja, što 
je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio 
 
                                                       O d l u k u 
                       da se  Marko Prša, VSS, diplomirani učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta 
prirodoslovlja iz Vrbovca izabere do 60 dana bez natječaja. 
 
Ad 6. 
                  Tajnica škole informirala  je nazočne da se učiteljica defektologije Ivanka Martinec nalazi na 
porodnom dopustu te nam je ostalo upražnjeno radno mjesto. Na navedenom radnom mjestu s punim 
radnim vremenom ravnatelj je zaposlio  do 15 dana bez natječaja Andreu Medić, VSS, prof. 
defektologije  iz Zagreba. 
                  Ravnatelj predlaže da se imenovanoj zaposlenici odobri rad do 60 dana bez natječaja, što je 
Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio 
 
                                                      O d l u k u 
                  da se  Andrea Medić, VSS, prof. defektologije iz Zagreba izabere do 60 dana bez natječaja. 
 
Ad 7. 
                    Tajnica škole informirala je nazočne  da je poslove učitelja engleskog jezika na nepuno radno 
vrijeme koje su do sada radili učitelji engleskog jezika u satovima iznad norme, ravnatelj zaposlio do 15 
dana bez natječaja Alena Jagatića, VSS, magistra primarne edukacije ( s pojačanim programom iz 
engleskog jezika) iz Dulepske. 
                    Ravnatelj predlaže da se imenovanom zaposleniku odobri rad do 60 dana bez natječaja, što 
je Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio 
 
                                                       O d l u k u 
                    da se Alen Jagatić, VSS, magistar primarne edukacije ( s pojačanim programom  engleskog 
jezika) iz Dulepske  izabere za rad do 60 dana bez natječaja. 
 
Ad 8. 
               Tajnica škole informirala je nazočne da se učiteljica hrvatskog jezika Ljiljana Bušić nalazi na 
porodnom dopustu te nam je ostalo upražnjeno  radno mjesto na puno radno vrijeme. Na navedeno 
upražnjeno radno  mjesto ravnatelj je privremeno do  povratka Ljiljane Bušić rasporedio učiteljicu 
hrvatskog jezika iz PŠ Preseka Helenu Naimkadić te nam je na kraju ostalo upražnjeno radno mjesto 
učitelja hrvatskog jezika u PŠ Preseka. Ravnatelj je na radno mjesto učitelja hrvatskog jezika u PŠ 
Preseka zaposlio do 15 dana bez natječaja Ivanu  Koletić, VSS, magistru edukacije hrvatskog jezika i 
književnosti iz Zagreba. 
                Ravnatelj predlaže da se imenovanoj zaposlenici odobri rad do 60 dana bez natječaja, što  je 
Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio 
 
                                                O d l u  k u 
                  da se Ivana Koletić, VSS, magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti izabere  za  rad  do 
60 dana bez natječaja. 
 
 



Ad 9. 
                 Tajnica škole informirala je nazočne da je učiteljica njemačkog jezika Lidija Muić podnijela  
sporazumni otkaz te je ostalo upražnjeno navedeno radno mjesto s nepunim radnim vremenom. 
Ravnatelj je zaposlio do 15 dana bez natječaja Teu Lovrić, VSS, profesoricu njemačkog jezika iz Poljane. 
                  Ravnatelj predlaže da se imenovanoj zaposlenici odobri rad do 60 dana bez natječaja, što je 
Školski odbor jednoglasno prihvatio te donio 
 
                                           O d l u k u 
                  da se Tea Lovrić, VSS,profesorica njemačkog jezika iz Poljane izabere za rad do 60 dana bez 
natječaja.     
 
Ad 10. 
         Računovođa škole Ružica Knapić podnijela je Polugodišnje izvješće 1. – 6.2014. godine. 
                   U periodu 1.1. – 30.6. 2014. godine ostvaren je manjak prihoda od 447.755,00 kuna iz razloga 
što je na prijevoz učenika otišla većina sredstava koje dobivamo po minimalnom pedagoškom 
standardu. Naime, od iznosa 144.466,00 kuna koji je naša dvanaestina odbija se prijevoz učenika, a 
ostatak ne pokriva ostale materijalne troškove ( režije ). Za prvih šest mjeseci prijevoz učenika je iznosio 
654.840,00 kuna, a za materijalne izdatke nam je ostalo 131.690,00 kuna. Tijekom srpnja i kolovoza 
nam ostaju cijele akontacije ( jer nema plaćanja prijevoza ) u iznosu od 144.466,00 kuna te se na taj 
način značajno smanji gubitak. 
                      Školski odbor jednoglasno je donio  
 
       O d l u k u  
                      o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća 1. – 6. 2014. godine. 
 
 Ad 11. 
           11.1. Pod točkom „razno“ tajnica škole Lucija Kovaček informirala  je nazočne da se spremačica  
PŠ Dijaneš,  Branka Ledinski nalazi na bolovanju. Ravnatelj je na navedeno radno mjesto zaposlio do 15 
dana bez natječaja Jasminku Kuten iz Dijaneša. Obzirom se spremačica još uvijek nije vratila s bolovanja, 
ravnatelj predlaže da se imenovanoj zaposlenici odobri rad  do povratka Branke Ledinski s bolovanja, a 
najduže do 60 dana bez natječaja. 
                   Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnatelja te donio 
 
                                                     O d l u k u 

          da se Jasminka Kuten iz Dijaneša  izabere za rad do povratka Branke Ledinski s bolovanja, a 
najduže do 60 dana bez natječaja. 

11.2. Tajnica škole upoznala je nazočne s ponudama za osiguranje  
učenika za šk. godinu 2014./2015. Ponude su podnijeli: Euroherc osiguranje d.d., Kvarner Viena 
Insurance Group, Wiener osiguranje d.d.,Croatia osiguranje d.d.,Merkur osiguranje d.d.,Uniqa 
osiguranje d.d.,Jadransko osiguranje d.d. i Allianz osiguranje d.d.. 
                            Razmatrajući sve navedene ponude Školski odbor jednoglasno je donio 

        O d l u k u 
da se za osiguranje učenika u šk. godini 2014./2015. izabere 

Jadransko osiguranje d.d. iz Zagreba. Godišnja premija po učeniku iznosi 30,00 kuna. 
11.3. Ravnatelj škole Žarko Popović pročitao je zamolbu predstavnice  

djelatnica škole Tatjane Abramović i Ružice Knapić za korištenjem školskog prostora ( učionice po 
dogovoru) za tjelovježbu (pilates) koja bi se odvijala dva puta tjedno po sat vremena. Ravnatelj je izjavio 
da će tjelovježbu  ( pilates) predavati naši učitelji TZK koji su to voljni odraditi gratis te  predlaže da im se 



odobri 1 učionica, odnosno knjižnica škole bez naknade, uz obvezu dovođenja korištenog prostora u 
red.  
                          Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnatelja te donio 
 
                                                       O d l u k u 
                              da se odobrava zahtjev za korištenjem prostora škole za izvođenje tjelovježbe (pilatesa) 
bez naknade, uz obvezu dovođenja korištenog prostora u red. 

11.4. Ravnatelj škole informirao je nazočne da je naša učenička  
zadruga prestala s radom  nakon odlaska učitelja Josipa Prše u mirovinu.  
                            Želja nam je ponovno pokrenuti učeničku zadrugu u raznim sekcijama. Stoga je 
potrebno imenovati Inicijativni odbor koji će izvršiti sve potrebne pripremne radnje. Za Inicijativni odbor 
predlaže Bojana Lugarića, Maria Belića i Žarka Popovića. 
                          Školski odbor jednoglasno  je prihvatio  navedeni prijedlog te donio  
 
                                                       O d l u k u 
                         da se imenuje Inicijativni odbor u sastavu: Bojan Lugarić, Mario Belić i Žarko Popović. 
 

           Sastanak je završen u 20,00 sati. 
 
Zapisničar    Zamjenik predsjednice Školskog odbora 
 
--------------------------                           ----------------------------------------- 
/Lucija Kovaček/    /Mario Mataković/ 
 
 
 
 
    

      

  


