
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/17-01/05 

URBROJ:2121-21-17-01 

 

U Josipovcu Punitovačkom 27.09.2017. 

 

Zapisnik   3. sjednice Školskog odbora 

 

  

 Sjednica je održana 27. rujna 2017. godine u prostoru matične škole u Josipovcu 

Punitovačkom s početkom u 18:00 sati. Nazočni su: ravnatelj Darko Ocvirk, Marica Vavra. član 

Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika, Josip Brandis - član Školskog odbora iz reda 

radnika, Natalija Hmura Rašić, član Školskog odbora - predstavnica osnivača, te Mirko Vavra, član 

Školskog odbora iz reda roditelja. 

 Nisu prisutni:Adela Janocik, član Školskog odbora iz reda radnika te Ivan Matković i Zdenko Perić 

– predstavnici osnivača. Zapisnik sjednice vodi Mišo Kanisek. 

Josip Brandis – zamjenik predsjednice Školskog odbora  predlaže sljedeći: 

 

Dnevni red 

1. Verifikacija mandata članova Školskog odbora 

2. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

3. Izvješće na kraju školske 2016./2017. godine 

4. Školski kurikulum za školsku 2017./2018. godinu 

5. Godišnji plan i program rada škole za školsku 2017./2018. godinu 

6. Polugodišnji financijski obračun 

7. Pravilnik o jednostavnoj nabavi 

8. Prethodna suglasnost Školskog odbora za zapošljavanje pedagoga do 45 dana  

9. Različito 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

1.) Osnovna škola „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački primila je od osnivača, Osječko-baranjske 

županije, Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Josip Kozarac“, 

Josipovac Punitovački. Navedenim Rješenjem osnivač je imenovao Ivana Matkovića  članom Školskog 

odbora Osnovne škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, a Izabela Tadijan - dosadašnji član 

Školskog odbora, predstavnica osnivača, istim Rješenjem razriješena je dužnosti člana Školskog odbora 

OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački. Verificira se mandat novoizabranom članu Školskog odbora 

Osnovne Škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački iz reda osnivača – Ivanu Matkoviću. 

2.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  zapisnik s prethodne sjednice,    

            zamjenik predsjednice  konstatira da nema primjedbi na zapisnik  te se isti jednoglasno    

            usvaja. 

3.) Zamjenik predsjednice riječ daje ravnatelju koji je ukratko izvijestio prisutne o protekloj nastavnoj 

godini. Ravnatelj ukratko obrazlaže Izvješće na kraju školske 2016./2017. godine. Izvještava prisutne da 

je nastavni plan i program u školskoj godini 2016./2017. u potpunosti realiziran. Također je nabrojao 

radionice i događanja te izrazio zadovoljstvo kvalitetom odrađene nastavne godine. Školski odbor 

jednoglasno prihvatio izvješće na karaju školske 2016./2017. godine. 
4.) Riječ je dobio ravnatelj. Ravnatelj je izvijestio  prisutne  sa sadržajem Školskog kurikuluma za 

školsku 2017./2018. godinu kojim su obuhvaćene izborna nastava, dopunska nastava, dodatna 

nastava, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti te programi i projekti. Prijedloga i 

komentara na predloženi Školski kurikulum nije bilo. Na ravnateljev prijedlog Školski odbor 

jednoglasno usvaja Školski kurikulum za 2017./2018. školsku godinu. 

5.) Ravnatelj je izvijestio prisutne sa sadržajem Godišnjeg plana i programa rada škole za 2017./2018. 

školsku godinu. Na ravnateljev prijedlog Školski odbor jednoglasno usvaja Godišnji plana i 

programa rada škole za 2017./2018. školsku godinu. 



6.) Školski odbor jednoglasno usvojio  financijski obračun naše Škole  za prvih 6 mjeseci 2017. 

  godine.  

7.) Školski odbor jednoglasno usvojio Pravilnik o jednostavnoj nabavi  Osnovne škole“Josip     

            Kozarac“,  Josipovac Punitovački. 

8.) Školski odbor jednoglasno suglasan s ravnateljevim prijedlogom da se Dijana Matusina 

            zaposli do 60 dana na radnom mjestu pedagoga (zamjena Adele Janocik), do  raspisivanja 

            natječaja.   

9.) Školski odbor jednoglasno suglasan s ravnateljevim prijedlogom da se objavi natječaj 

za popunu radnog mjesta stručnog suradnika pedagoga, puno radno vrijeme, određeno 

vrijeme – do povratka na rad Adele Janocik. 

 

 Sjednica je okončana u 19:30 sati 

 

 

 

Zapisničar:         Zamjenik predsjednice Školskog odbora : 

 

_____________________                                                    _________________________ 

      Mišo Kanisek                                                                      Josip Brandis, mag. educ. art. 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Točka 3. 

Zaključak: Vijeće roditelja jednoglasnom odlukom usvaja Godišnji plan i program rada škole za 

2017./2018. školsku godinu 



 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/17-01/04 

URBROJ:2121/21-17-01 

 

U Josipovcu Punitovačkom 29.05.2017. 

 

Zapisnik  s 2. sjednice Školskog odbora 

 

  

 Sjednica je održana 29. svibnja 2017. godine u prostoru matične škole u Josipovcu 

Punitovačkom s početkom u 9:45 sati. Sjednici su nazočni: ravnatelj Darko Ocvirk,  članovi 

Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika - Adela Janocik i Marica Vavra, te Natalija 

Hmura Rašić i Zdenko Perić – članovi Školskog odbora - predstavnici osnivača. Nisu prisutni: 

Mirko Vavra, član Školskog odbora iz reda roditelja, Izabela Tadijan – predstavnica osnivača, Josip 

Brandis, član Školskog odbora iz reda radnika. Zapisnik sjednice vodi Mišo Kanisek. 

Predsjednica Školskog odbora  predlaže sljedeći: 

Dnevni red 

10. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

11. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopune Statuta 

12. Donošenje odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta 

13. Razno 

 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

1.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  zapisnik sa prethodne sjednice,    

predsjednica  konstatira da nema primjedbi na zapisnik  te se isti jednoglasno usvaja. 

2.) Predsjednica Školskog odbora je pročitala Zaključak o davanju prethodne suglasnosti 

osnivača na prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Osnovne škole „Josip Kozac“, 

Josipovac Punitovački, koji je donijela Skupština Osječko-baranjske županije na 28. sjednici 

održanoj 4. travnja  2017. godine (Klasa:602-02/17-01/31, Urbroj:2158/1-01-01-17-5) 

Predsjednica Školskog odbora   predlaže  Školskom odboru donošenje Odluke o izmjenama i 

dopuni Statuta radi usklađivanja s izmjenama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških 

mjera. („Narodne novine„ broj 3/17.) i obrazložila predložene izmjene i dopunu članaka u 

Statutu Škole od 15. siječnja 2009. 

Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Školski odbor donosi jednoglasni - sa četiri glasa „Za“ 

3.) Školski odbor jednoglasno usvojio pročišćeni tekst Statuta Osnovne škole“Josip Kozarac“,     

Josipovac Punitovački. 

4.) Riječ je dobio ravnatelj škole. Ravnatelj je izvijestio o održanom susretu škola koje nose 

ime Josipa Kozarca, zahvalio Osječko-baranjskoj županiji i Općini Punitovci na pomoći 

u svemu dosad urađenom, uz želju da se dobra suradnja nastavi. 

 

 Sjednica je okončana u 10:15 sati 

 

 

 

Zapisničar:      Predsjednica Školskog odbora : 

 



_____________________                                                    _________________________ 

      Mišo Kanisek                                                                       Adela Janocik, prof. 

 


