CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I
REHABILITACIJU
VIROVITICA
ŠKOLSKI ODBOR
LJUDEVITA GAJA 42
VIROVITICA
KLASA: 003-08/18-02/01
URBROJ:2189-22-10-18-2
SKRAĆENI ZAPISNIK
s 24. sjednice Školskog odbora održane
23. siječnja 2018. godine u COOR-u Virovitica s početkom u 14:30 sati

Prisutni:
Đurđa Aragović, predsjednica
Vesna Šerepac, članica
Marija Bajan-Prokl, članica
Silvija Zec, članica
Dijana Stanić, članica
Jasna Komar, članica
Melita Ključec, članica
Ostali prisutni:
Margarita Kovačević, ravnateljica
Sanja Đurasević, zapisničarka
DNEVNI RED :
1. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora od 15. prosinca 2017. godine
2. Verifikacija mandata imenovanog člana Školskog odbora od strane Osnivača
3. Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom
natječaju od 12. siječnja 2018. godine
4. Različito
Ad 1.)
Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Školskog odbora od 15. prosinca 2017. godine
Konstatira se kako je jednoglasno usvojen
Zapisnik s 23. sjednice Školskog odbora održane dana 15. prosinca 2017. godine.
Ad 2.)
Verifikacija mandata imenovanog člana Školskog odbora od strane Osnivača
Rješenjem KLASA:602-01/1701/01, URBROJ:2189/01-04/2-17-2, od 4. prosinca
2017. godine članica Vesna Grbac, razriješena je dužnosti člana Školskog odbora zbog
obavljanja dužnosti koja je nespojiva sa članstvom u Školskom odboru, a imenovana nova
članica Marija Bajan Prokl, dipl. soc. radnica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica.
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Ad 3.)
Donošenje Odluke o davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom
natječaju od 12. siječnja 2018. godine
Dana 12. siječnja 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: 112-01/18-02/01
URBROJ: 2189-22-01-18-1, za sljedeća radna mjesta;
1. Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila:
- 1 osoba na puno određeno radno vrijeme, za školsku godinu 2017./2018.
(očekivano trajanje do 21.6.2018.)
2. Učitelj/ica glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
- 1 osoba na nepuno, 11 sati (6 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno
radno vrijeme
3. Učitelj/ica likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
- 1 osoba na nepuno, 11 sati (6 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno
radno vrijeme
Natječaj je bio otvoren do 20. siječnja 2018. godine, a pristigle su sljedeće prijave za:
a) Učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila:
1. Nataša Nuk Rastović, VSS, mag.edukacije hrv.jezika i književnosti iz
Virovitice
2. Mihalea Ripli, VŠS, odgojitelj predškolske djece iz Virovitice
b) Učitelj/ica glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
1. Izabela Babić, prof. fonetike i hrv. jezika i književnosti iz Virovitice
c) Učitelj/ica likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
1. Izabela Babić, prof. fonetike i hrv. jezika i književnosti iz Virovitice
2. Marina Predragović, VSS, mag.primarnog obrazovanja iz Virovitice
3. Mirela Huzjak, VŠS, ing.odjevne tehnologije iz Virovitice
U skladu s člankom 114. Zakona o odgoju i obrazovanju ravnateljica traži prethodnu
suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pod točkom 1. s Mihaelom Ripli
obzirom da su obje kandidatkinje nestručne. Mihaela Ripli trenutno obavlja posao pomoćnika
u nastavi.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnateljice na raspravu i glasanje.
Pitanja nije bilo.
Konstatira se kako prijedlog ravnateljice nije prihvaćen s 4 glasa „protiv“ i tri glasa „za“.
Ravnateljica nije dala drugi prijedlog za zapošljavanje.
Za radna mjesta pod točkom 2. i 3. ravnateljica predlaže zasnivanje radnog odnosa s
izabelom Babić, uz ponavljanje natječaja u roku od 5 mjeseci zbog neispunjavanja uvjeta vrste
stručne spreme.
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Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Izabele Babić, prof. fonetike i hrv. jezika
i književnosti, za obavljanje poslova učitelja predmetne nastave likovne i glazbene kulture, na
nepuno određeno radno vrijeme, sukladno članku 107. stavku 11. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
Ad 4.)
Različito
Pitanja nije bilo.
Sjednica zaključena u 15.10 sati
Virovitica, 23. siječnja 2018. godine.

Predsjednica Školskog odbora
Đurđa Aragović, dipl.polit.
Zapisničar:
Sanja Đurasević, tajnica
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