ZAPISNIK
s desete sjednice Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec održane dana 18.
veljače 2014. godine ( utorak) s početkom u 17,15 sati u uredu ravnatelja škole.
Sjednici prisutni: Ljiljana Bušić, Marija Cetl,Tomislav Dobrica,Andrea Knapić Mario
Mataković,Martina Pavić,
Odsutni: Dražen Sabolić
Ostali prisutni: Žarko Popović - ravnatelj , Ružica Knapić - računovođa
Zapisničar: Lucija Kovaček – tajnica.
Desetu sjednicu Školskog odbora I. osnovne škole Vrbovec otvorila je predsjednica
Školskog odbora Ljiljana Bušić i pozdravila sve prisutne. Nakon što je utvrđena natpolovična
većina, Ljiljana Bušić predložila je sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora – usvajanje zapisnika
2. Prijem zaposlenika do 60 dana bez natječaja na radno mjesto učitelja povijesti
3. Financijsko izvješće za 2013. godinu – rasprava i usvajanje
4. Plan nabave za 2014. godinu – rasprava i donošenje
5. Razno.
Predloženi dnevni red je prihvaćen.
Ad 1.
Predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić konstatirala je da su svi članovi Školskog
odbora dobili po jedan primjerak zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora.
Kako nije bilo primjedbi na zapisnik članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli
Odluku
o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora.
Ad 2.
Predsjednica Školskog odbora Ljiljana Bušić zamolila je ravnatelja Žarka Popovića
da upozna nazočne članove Školskog odbora s prijedlogom za izbor kandidata na upražnjeno
radno mjesto učitelja povijesti na određeno puno radno vrijeme do 60 dana bez natječaja.
Naime, učiteljica povijesti Suzana Matković se nalazi na bolovanju (komplikacije u
trudnoći) te je njeno radno mjesto upražnjeno. Stoga ravnatelj predlaže Tihanu Pljukavac, VSS,
magistru edukacije geografije i povijesti iz Vrbovca, za izbor na navedeno radno mjesto. Tihana
Pljukavac je radila u našoj školi tijekom ove jeseni na radnom mjestu učitelja geografije, te
učitelja hrvatskog jezika, a od 4. veljače 2014.godine radi na navedenom radnom mjestu
učitelja povijesti i to do 15 dana bez natječaja i njenim radom smo zadovoljni.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio prijedlog ravnatelja te donio
Odluku
da se Tihana Pljukavac, VSS, magistra edukacije geografije i povijesti iz Vrbovca
izabere do 60 dana bez natječaja na upražnjeno radno mjesto učitelja povijesti.

Ad 3.
Računovođa škole Ružica Knapić podnijela je Financijsko izvješće za 2013. godinu.
U 2013. godini uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Grada
Vrbovca izvršena je prenamjena sredstava iz kapitalnih ulaganja u iznosu od 210.000,00 kuna u
materijalne troškove. Svjesni smo da to dugoročno nije dobro rješenje jer je naša škola dosta stara
i neophodna su redovita održavanja. I dalje prijevoz učenika ima najveći udio u našim materijalnim
troškovima zbog čega je prenamjena sredstava morala biti izvršena. Ukupni prihodi za 2013.
godinu iznose 12.308.285,00 kuna, a ukupni troškovi 12.314.442,00 kuna iz čega proizlazi manjak
prihoda za 2013. godinu u iznosu od 6.157,00 kuna. Tome je dodan i manjak iz 2012. godine od
7.335,00 kuna tako da ukupni manjak prihoda iznosi 13.492,00 kune.
Školski odbor jednoglasno je donio
Odluku
da se usvaja Financijsko izvješće za 2013. godinu koji se nalazi u privitku zapisnika i čini njen
sastavni dio.
Ad 4.
Računovođa škole Ružica Knapić upoznala je nazočne s Planom nabave za 2014.
godinu, koji je u skladu s Financijskim planom za 2014. godinu.
U 2014. godini za proizvedenu dugotrajnu imovinu i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini predviđa se sanacija krovišta u PŠ Preseka, zatim sanacija krovišta u PŠ
Dijanešu, sanacija podruma u PŠ Gornji Tkalec te adaptacija sanitarnog čvora u matičnoj školi,
što sveukupno iznosi 258.666,00 kuna. Financijskim planom je predviđena i nabava
informatičke opreme u iznosu od 50.000,00 kuna.
Školski odbor jednoglasno je prihvatio Financijski plan i Plan nabave za 2014.
godinu te donio
O dl l u k u
o usvajanju istih.
Ad 5.
5.1.

5.2.

5.3.

Pod točkom „razno“ ravnatelj Žarko Popović je informirao nazočne da će
tijekom mjeseca svibnja biti izrađen školski list, a u izradu istog uključeni su
učitelji hrvatskog jezika.
Ravnatelj je istaknuo problem s krovištem u PŠ Dijaneš gdje se tijekom ljetnih
praznika planira izvršiti sanacija. Predsjednik Mjesnog odbora Dijaneš ponudio
je pomoć mjesnog odbora u navedenoj sanaciji krovišta. Na taj način bi i
ukupna cijena sanacije krovišta bila jeftinija.
Član Školskog odbora Andrea Knapić pita da li postoje kakvi EU projekti za
energetski učinkovito grijanje škole. Ravnatelj je rekao da se škola treba
uključiti jer su takvi projekti hvalevrijedni. Ti projekti trebaju se ostvarivati u
suradnji s Gradom.

Sastanak je završen u 19,00 sati.
Zapisničar
Predsjednica Školskog odbora
-------------------------/Lucija Kovaček/

----------------------------------------/Ljiljana Bušić, prof./

