
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

Osnovna škola „Josip Kozarac“ 

Josipovac Punitovački 

KLASA: 003-06/19-01/04 

URBROJ:2121-21-03-19-02 

 

U Josipovcu Punitovačkom 3.10.2019. 

 

Zapisnik s 13. sjednice Školskog odbora 

 

  

 Sjednica je održana 3. listopada 2019. godine u prostoru matične škole u Josipovcu Punitovačkom s 

početkom u 18:45 sati. Sjednici su nazočni: ravnatelj Darko Ocvirk,  Adela Janocik i Marica Vavra 

 - članovi Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika, Josip Brandis iz reda radnika, Zdenko 

Perić i Natalija Hmura Rašić - predstavnici osnivača, te Mirko Vavra - član Školskog odbora iz reda roditelja. 

Nije prisutan Ivan Matković - predstavnik osnivača. 

Zapisnik sjednice vodi Mišo Kanisek. 

Predsjednica Školskog odbora pozdravlja i predlaže sljedeći: 

 

Dnevni red 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Izvješće na kraju školske 2018./2019. godine 

3. Školski kurikulum za školsku 2019./2020. godinu 

4. Godišnji plan i program rada škole za školsku 2019./2020. godinu 

5. Polugodišnji financijski obračun 

6. Različito 

 
 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

1.) U privitku poziva članovima Školskog odbora dostavljen  je zapisnik s 12. sjednice    

             Školskog odbora.   Predsjednica  Školskog odbora konstatira da nema primjedbi 

             na zapisnik. Školski odbor jednoglasno usvojio zapisnik s 12. sjednice Školskog odbora. 

2.) Adela Janocik  opširno izvijestila o protekloj školskoj godini. Nastavni plan i program u školskoj 

godini 2018./2019. u potpunosti je realiziran. Ravnatelj škole je spomenuo značajnija događanja te 

izrazio zadovoljstvo kvalitetom školske 2018./2019. godine. Školski odbor jednoglasno usvojio  

izvješće na kraju školske 2018./2019. godine. 

3.) Riječ je dobio ravnatelj. Ravnatelj je izvijestio  prisutne  sa sadržajem Školskog kurikuluma za 

školsku 2019./2020. 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 Osnovne škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, za 

2019./2020. školsku godinu 

4.) Ravnatelj je izvijestio prisutne sa sadržajem Godišnjeg plana i programa rada za školsku 2019./2020.  

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

Osnovne škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački za 2019./2020. školsku godinu 

5.) Školski odbor jednoglasno usvojio  financijski obračun Osnovne škole „Josip Kozarac“,  

Josipovac Punitovački  za prvih 6 mjeseci 2019. godine.  

6.)  Mirko Vavra traži da se učenicima naše škole zabrani donošenje mobitela u školu zbog 

ometanja nastave.  . 
 

            Sjednica je okončana u 19:20 sati 

 

 

Zapisničar:                            Predsjednica Školskog odbora : 

 

     _____________________                                                    _________________________ 

          Mišo Kanisek                                                                       Adela Janocik, prof. 


