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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

LJUDEVITA GAJA 42 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/18-02/05 

URBROJ:2189-22-10-18-2 

 

ZAPISNIK  

s 28. sjednice  Školskog odbora održane 

8. svibnja 2018. godine u COOR-u Virovitica s početkom u  8:00  sati 

 

 

Prisutni: 

Đurđa Aragović, predsjednica 

Marija Bajan-Prokl, članica 

Vesna Šerepac, članica 

Silvija Zec, članica  

Melita Ključec, članica 

Odsutni: 

Jasna Komar, članica- opravdano 

Dijana Stanić, članica-opravdano 

 

Ostali prisutni:  
Margarita Kovačević, ravnateljica 

Sanja Đurasević, zapisničarka 

 

Predsjednica Školskog odbora  pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da su sjednici nazočni 

svi članovi Školskog odbora i da Školski odbor može donositi sve pravovaljane odluke i 

zaključke. 

Predsjednica Školskog odbora otvara 28. sjednicu Školskog odbora te predlaže da se 

točka 4. Donošenje pravilnika o radu skine s dnevnog reda, odnosno doradi. Svi članovi 

suglasni su s prijedlogom. Predsjednica Školskog odbora predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Školskog odbora od 5. travnja 2018. godine 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom 

natječaju od 13. travnja 2018. godine 

3. Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po čl. 107. st. 10. 

podst. 1. ZOOSŠ (najduže do 60 dana) za; 

- učitelja edukatora-rehabilitatora   

- učitelja likovne kulture 

- učitelja glazbene kulture 

4. Različito 

 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 28. sjednice Školskog odbora. 
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Ad 1.)  

Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Školskog odbora od 5. travnja 2018. godine 

 

          Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 27. sjednice Školskog odbora 

održane dana 5. travnja 2018. godine. 

         Predsjednica Školskog odbora poziva prisutne članove da iznesu svoje dopune ili 

primjedbe na isti. 

Budući da dopuna i primjedbi nije bilo, Zapisnik se daje na glasovanje. Konstatira se 

kako je jednoglasno usvojen  

Zapisnik sa 27. sjednice Školskog odbora održane dana 5. travnja 2018. godine.     

 

Ad 2.) 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom 

natječaju od 13. travnja 2018. godine 

 

Dana 13. travnja 2018. godine na službenoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje te web stranici i oglasnoj ploči Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica (u daljnjem tekstu: Centar) objavljen je natječaj KLASA: 112-01/18-02/06 

URBROJ: 2189-22-01-18-1, za sljedeće radno mjesto; 

 

1. Učitelj edukator – rehabilitator (magistar/a edukacijske rehabilitacije): 

 

1 osoba na puno određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje/rodiljni/roditeljski   

  dopust/mirovanje radnog odnosa 

Natječaj je bio otvoren do 21. travnja 2018. godine, a pristigla je prijava: 

1. Ane Josić, mag.educ.rehab. iz Virovitice 

2. Nataše Nuk Rastović, mag.educ. croat. iz Virovitice 

 

U skladu sa člankom 11. Pravilnika o radu COOR Virovitica, ravnateljica je od Školskog 

odbora zatražila prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa; 

Anom Josić, mag. educ. rehab., a radi zamjene zaposlenice zaposlenice Marijane 

Mejašić za vrijeme njezina rodiljnog/roditeljskog dopusta i korištenja godišnjeg odmora, 

odnosno zamjene zaposlenice Manuele Fett do njezina povratka na rad s mirovanja radnog 

odnosa, ovisno koji od uvjeta nastupi prije. 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnateljice na raspravu i glasovanje. 

Pitanja nije bilo.  

 

Konstatira se kako je jednoglasno donesena 
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              ODLUKA 

                                        o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

                                                                                 I. 

 daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Ane Josić, magistre edukacijske 

rehabilitacije za obavljanje poslova učitelja edukatora – rehabilitatora  na puno određeno radno 

vrijeme. 

 

Ad 3.) 

Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po čl. 107. st. 10. 

podst. 1. ZOOSŠ (najduže do 60 dana) za; 

- učitelja edukatora-rehabilitatora   

- učitelja likovne kulture 

- učitelja glazbene kulture 

 

S obzirom kako je Ana Josić zaposlena kao zamjena Marijani Mejašić potrebno je 

zaposliti učitelja do kraja nastavne godine odnosno do 60 dana stoga ravnateljica predlaže 

Školskom odboru zasnivanje radnog odnosa sa Lucijom Kovač, mag. prim. educ. koja je već 

zaposlena u COOR-u. 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnateljice na raspravu i glasovanje. 

Pitanja nije bilo.  

Konstatira se kako je jednoglasno donesena              

              ODLUKA 

                                        o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

                                                                                 I. 

 daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Lucije Kovač, magistre primarnog 

obrazovanja za obavljanje poslova učitelja edukatora – rehabilitatora, na puno određeno radno 

vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. ZOOOSŠ, odnosno do zasnivanja radnog 

odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način ali ne dulje od 60 dana. 

 Učiteljica likovne i glazbene kulture Izabela Babić zaposlila se u drugoj ustanovi stoga 

ravnateljica Školskom odboru predlaže zapošljavanje učiteljice Marine Predragović najduže do 

60 dana odnosno do kraja nastavne godine (za 11 sati likovne kulture i 11 sati glazbene kulture). 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnateljice na raspravu i glasovanje. 

Pitanja nije bilo.  

Konstatira se kako je jednoglasno donesena              

 

              ODLUKA 

                                        o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

                                                                                 I. 

 daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Marine Predragović, magistre 

primarnog obrazovanja za obavljanje poslova učitelja edukatora – rehabilitatora, na nepuno 

određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. ZOOOSŠ, na radno 

mjesto učitelja likovne i glazbene kulture. 
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Ad 4.) 

Različito 

 

 Ravnateljica je članove Školskog odbora pozvala na Županijsku smotru učeničkih 

zadruga kojoj smo domaćini, a koja će se održati 10. svibnja ispred Centra kulture. 

 Ravnateljica je Školski odbor upoznala s programima koji se planiraju pokrenuti s 

otvorenjem nove zgrade Centra (srednja škola, predškolski program) te kako je uputila dopis 

Pročelniku za društvene djelatnosti Grada Virovitice kojeg je upoznala s potrebama 

zapošljavanja stručnih radnika za provođenje predškolskog programa kao i potrebom za 

planiranjem sredstava u gradskom proračunu za provođenje istih. 

 Članica Vesna Šerepac izjavljuje kako Županija daje punu podršku pokretanju 

srednjoškolskog programa te kako je za daljnju realizaciju potrebno donijeti statutarne 

promijene i ostale odluke.  

Predlaže se zatražiti od škola koje imaju posebne programe (djelomična integracija) 

podatke o broju učenika radi analize. 

 

 

Sjednica zaključena u 8.30 sati 

Virovitica, 8. svibnja 2018. godine. 

 

Zapisnik zaključen sa 4. stranicom. 

 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                                                                                          Đurđa Aragović, dipl. polit. 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević, tajnica 

 


