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KLASA: 003-06/19-01/01 
URBROJ: 2103-64-01-19-42 
Bjelovar, 4. listopada  2019.  
 

ZAPISNIK 
s 20. sjednice Školskog odbora  

Mjesto održavanja: učionica br. 93 
Početak sjednice: 19:00  sati 
Prisutni: Alica Bačeković Pavelić, Marko Dragičević, Ana Obračević, Smiljka Bujić, Mirjana Lončar 
Odsutni: Sabina Oltra Botinčan, Edita Hehet 
Ostali prisutni: Vladimir Štefanec– ravnatelj  
Zapisničar: Ivan Rajnović 
 
Dnevni red: 
 

1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Školskog odbora 
2. Prihodi i rashodi za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2019. godine 
3. Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu 
4. Donošenje Školskog kurikuluma, i  Godišnjeg plana i programa rada škole 
5. Izvješće o radu škole 
6. Izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave 
7. Donošenje odluke o provedbi izvan učioničke nastave sukladno Školskom kurikulumu i 

Godišnjem planu i programu rada Škole za školsku godinu 2019./2020. (članka 18. 
Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno obrazovnih aktivnosti izvan škole) 

8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za obrazovanje odraslih 
9. Razno 

 
 
 

Dnevni red je jednoglasno usvojen, nema primjedbi. 
 

Ad 1. 
 

 Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Školskog odbora. 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te je zapisnik s 19. sjednice jednoglasno usvojen 

 
Ad 2. 

 
  
  Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda, Prihodi i rashodi za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 2019. 
godine, i daje riječ voditeljici računovodstva Nadi Antonić. Ista je upoznala članove Školskog odbora s prihodima i 
rashodima Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar za razdoblje od 1.do 6. mjeseca 2019. godine. 
 
 Svi članovi dobili su u putem e maila ili osobno materijal s podacima. Pitanja i prijedloga nije bilo te su 
članovi Školskog odbora jednoglasno prihvatili izviješće o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 
2019. godine. 
 Napomena: u privitku zapisnika nalaze se tablice Prihoda i rashoda za razdoblje od 1. do 6. mjeseca 
2019. godine. 
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Ad 3. 
 

 Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda Rebalans Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu i daje 
riječ voditeljici računovodstva Nadi Antonić. Ista je upoznala članove Školskog odbora s rebalansom plana 
prihoda za 2019. godinu. 
 
 Svi članovi dobili su putem e maila i osobno materijal s podacima. Pitanja i prijedloga nije bilo te su 
članovi Školskog odbora jednoglasno donijeli odluku o usvajanju rebalansa prihoda i rashoda za 2019. godinu. 
 Napomena: u privitku zapisnika nalaze se tablice Rebalansa plana prihoda i rashoda za 2019. godinu. 

 
 

Ad 4. 
 Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda Donošenje Školskog kurikuluma i Godišnje plana i 
programa rada škole i daje riječ ravnatelju škole Vladimiru Štefancu. 
 Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora s pojedinim člancima Školskog kurikuluma i Godišnjeg 
plana i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020. Isti je također rekao da su članovi Vijeća roditelja 
sukladno Statutu škole upoznati s prijedlogom Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i program rada za školsku 
godinu 2019./2020. 
 
 Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, predsjednik Školskog odbora na 
prijedlog Nastavničkog vijeća dao je na glasanje donošenje Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa 
rada za školsku godinu 2019/2020. 
 
 Svi članovi Školskog odbora dobili su navedeni materijal, pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno 
donijet Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. 
 
 

Ad. 5. 
 

 Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda Izvješće o radu škole i daje riječ ravnatelju Vladimiru 
Štefancu. Isti je pročitao  izvješće. 
  
 Svi članovi Školskog odbora dobili su putem e maila ili osobno Izviješće o radu škole za školsku godinu 
2018./2019. Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno prihvaćeno Izvješće o radu za školsku godinu 
2018./2019.  

 
Ad. 6. 

 Predsjednik otvara šestu točku dnevnog reda Izvješće o godišnjoj realizaciji izvanučioničke nastave i 
daje riječ ravnatelju Vladimiru Štefancu. Isti je rekao da je realizacija izvanučioničke nastave za školsku godinu 
2018./2019. realizirana u potpunosti sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada za školsku 
godinu 2018./2019. 
 
 Pitanje i prijedloga nije bilo, te je  izvješće za školsku godinu 2018./2019. jednoglasno prihvaćeno. 

 
 

Ad. 7. 
 

 Predsjednik otvara sedmu točku dnevnog reda Donošenje odluke o provedbi izvanučioničke nastave 
sukladno Školskom kurikulumu i Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2019./2020. i daje riječ 
ravnatelju Vladimiru Štefancu. Isti je pročitao što je planirano za školsku godinu 2019./2020. vezano uz izvan-  
učioničku nastavu. 
 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te jednoglasno donijeta odluka o provedbi izvan učioničke nastave za 
školsku godinu 2019./2020. 
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Ad. 8. 
 

 Predsjednik Školskog odbora otvara osmu točku dnevnog reda Donošenje odluke o raspisivanju 
natječaja za obrazovanje odraslih i daje riječ ravnatelju Vladimiru Štefancu. Isti je upoznao članove Školskog 
odbora o dobivenoj suglasnosti  Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje nastave sukladno novom 
kurikulum u obrazovanju odraslih. 
 
 Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno donijeta Odluka o raspisivanju natječaja za obrazovanje 
odraslih za školsku godinu 2018./2019. 
 
 

 
Ad. 9 

 
 Po otvaranju devete točke dnevnog reda Razno, za riječ se javio ravnatelj Vladimir Štefanec. Isti je 
zatražio sukladno Statutu škole dobivanje suglasnosti za imenovanje zamjenika ravnatelja škole. Ravnatelj je 
predložio nastavnicu Vesnu Pavković Dončević za svoju zamjenicu. Pitanja i prijedloga nije bilo te je jednoglasno 
prihvaćen prijedlog ravnatelja da se Vesna Pavković Dončević imenuje za zamjenicu ravnatelja; ista je dostavila 
Školskom odboru pisanu suglasnost s prijedlogom. 
 Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora o pristiglim ponudama za osiguranje učenika za školsku 
godinu 2018./2019. Nakon uvida u iste, jednoglasno je odlučeno da se s Croatia osiguranjem sklopi ugovor o 
osiguranju učenika za školsku godinu 2019./2020 
 Ravnatelj je obavijestio članove Školskog odbora da je u petak 4. listopada 2019. u školi gostovala ekipa 
HTV-a i novinarka Irena Košar i da su snimili su prilog o Saši Aušpergeru i njegovom fakultativnom predmetu 
„Izrada projektnih predmeta za nacionalne i EU projekte 1“ za emisiju „Sjedni odličan“. 
 
 Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora o ponudi učilišta „Studium“, o želji da u prostorima 
Ekonomske i birotehničke škole organiziraju obrazovanje odraslih. O daljnjim koracima će se još usuglasiti sa 
svima koji su u sustavu obrazovanja odraslih. 

 
 

 
 Drugih pitanja i prijedloga nije bilo i predsjednik je zahvalio na dolasku.  
  
 
Sjednica je završila u 20,10 sati 
                                                                         
_______________________________________                   _________________________________________ 
Zapisničar: Ivan Rajnović                                                   Predsjednik Školskog odbora Marko Dragičević, prof. 


