
ZAPISNIK 

 

sa  sjednice Školskog odbora Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci održane u matičnoj školi  

Zdenci dana 26.09.2019.godine s početkom u 13,00 sati. 

 

Nazočni  članovi: Marinko Nekić, Danijela Mikić, Ljiljana Pavlović, Miroslav Zlosa, Josip Kovač, 

Šime Jurlina 

Izostanak opravdali: Saša Hološ 

Ostali nazočni: Mirjana Buneta-Knežević- ravnateljica škole, Dejan Matota-voditelj 

računovodstva, Stjepan Ament- tajnik škole, zapisničar. 

 

Nakon što je predsjednik Školskog odbora Marinko Nekić utvrdio da je na sjednici nazočno šest od 

sedam članova školskog odbora i da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka predložio je 

sljedeći 

 

DNEVNI  RED 

 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Obavijest o razrješenju člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja i verifikacija mandata  

    novoizabranog člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja 

3. Donošenje periodičnog obračuna Škole za period 01.01.do 30.06.2019.godine 

4. Godišnje izvješće o radu Škole u školskoj 2018/2019.godini 

5. Godišnje izvješće o provedbi kurikuluma za školsku 2018/2019.godinu  

6. Donošenje školskog kurikuluma za školsku 2019/2020.godinu 

7. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku 2019/2020.godinu 

8. Godišnje Izvješće o ostvarivanju plana i programa rada DV u pedagoškoj 2018/2019.godini 

9. Donošenje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada DV za pedagošku 2019/2020 

10.Prethodna suglasnost na sporazumni raskid ugovora o radu Jadranke Jurković 

11.Različito 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.       

 

AD 1. 

 

Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora jednoglasno je prihvaćen. 

 

AD 2. 

 

Ravnateljica škole izvijestila je članove školskog odbora da je sukladno članku 55. točke 3.Statuta 

Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci Vijeće roditelja,na sjednici održanoj 24.09.2019.godine, 

razriješilo člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Vlatku Lazar. 

Nakon provedenih izbora sukladno članku 38.Statuta Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Zdenci  

za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja imenovan je Saša Hološ. 

 

AD 3.  

   
Voditelj računovodstva Dejan Matota izvijestio je članove školskog odbora o poslovanju Škole za 

period 01.01. do 30.06.2019.godine. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi periodični obračun Škole za period 

01.01. do 30.06.2019.godine. 

Bilješke  uz financijsko izvješće o poslovanju Škole za razdoblje 01.01.do 30.06.2019.godine 



sastavni su dio ovog zapisnika. 

 

AD.4. 

 

Godišnje izvješće o radu Škole u školskoj 2018/2019.godini podnijela ja ravnateljica škole Mirjana 

Buneta-Knežević. 

Školski odbor jednoglasno prihvaća Godišnje izvješće o radu Škole u školskoj 2018/2019.godini. 

 

AD 5. 

 

Izvješće o provedbi kurikuluma u školskoj 2018/2019.godini podnijela je ravnateljica Škole Mirjana 

Buneta-Knežević. 

Školski odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o provedbi kurikuluma za školsku 2018/2019.godinu. 

 

AD 6. 

 

Ravnateljica Škole izvijestila je članove Školskog odbora da je prijedlog školskog kurikuluma za 

školsku 2019/2020.godinu bio na Vijeću roditelja i Učiteljskom vijeću i da su oni suglasni s 

prijedlogom. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi odluku o donošenju Školskog 

kurikuluma za školsku 2019/2020.godinu. 

AD 7. 

 

Ravnateljica Škole izvijestila je članove Školskog odbora da je prijedlog Godišnjeg plana i 

programa rada Škole za školsku 2019/2020.godinu bio na Vijeću roditelja i Učiteljskom vijeću i da 

su oni suglasni s prijedlogom. 

Nakon provedene rasprave Školski odbor jednoglasno donosi odluku o donošenju Godišnjeg plana i 

programa rada Škole za školsku 2019/2020.godinu. 

 
AD 8. 

 

S godišnjim Izvješćem o ostvarivanju plana i programa rada dječjeg vrtića pri Školi u pedagoškoj 

2018/2019.godini nazočne članove upoznala je ravnateljica Škole. 

Školski odbor jednoglasno prihvaća Izvješće o ostvarivanju plana i programa rada dječjeg vrtića pri 

Školi  u pedagoškoj 2018/2019.godini. 

Izvješće o ostvarivanju plana i programa rada DV u pedagoškoj 2018/2019.godini sastavni je dio    

ovog zapisnika. 

AD 9.  

 

Ravnateljica Škole upoznala je članove Školskog odbora s prijedlogom Godišnjeg plana i programa      

odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića za pedagošku 2019/2020.godinu. 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o donošenju Godišnjeg plana i programa  odgojno-obra-

zovnog rada dječjeg vrtića za pedagošku 2019/2020.godinu. 

 

AD 10.  

 
Ravnateljica Škole izvijestila  je članove Školskog odbora da je Jadranka Jurković 20.rujna 2019.godine pod-

nijela zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu s danom 18.listopada 2019.godine zbog odlaska u prije-

vremenu starosnu mirovinu. 

Sporazum o raskidu ugovora o radu potpisan je istog dana te molim Školski odbor za prethodnu suglasnost. 

Školski odbor jednoglasno donosi prethodnu suglasnost za Sporazumni raskid ugovora o radu Jadranke Jur-

ković. 

 



 

 

AD 11. 

 

Pod točkom različito ravnateljica Škole izvijestila je članove Školskog odbora da smo uspjeli 

napraviti parkiralište ispred škole. Parkiralište je nasipano kamenom, neasfaltirano i bez rubnika ali 

se na njemu može parkirati oko 20 automobila što je dovoljno za potrebe Škole. 

 

 

Dovršeno u 13,55 sati. 

 

KLASA:003-06-01/19-16 

URBROJ:2189-30-19-02 

 

 

 

 

Zapisničar                                                                             Predsjednik školskog odbora 

                                                                                                 

 

 

Stjepan Ament                                                                              Marinko  Nekić 

 


