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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

LJUDEVITA GAJA 42 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/19-02/03 

URBROJ:2189-22-10-19-2 

 

ZAPISNIK  

s 38. sjednice  Školskog odbora održane 

27. ožujka 2019. godine u COOR-u Virovitica s početkom u  8:00  sati 

 

 

Prisutni: 

Đurđa Aragović, predsjednica 

Silvija Zec, članica  

Jasna Komar, članica 

Dijana Stanić, članica 

Vesna Šerepac, članica 

 

Odsutni: 

Marija Bajan-Prokl, članica-opravdano 

Melita Ključec, članica-opravdano 

 

Ostali prisutni:  
Margarita Kovačević, ravnateljica 

Sanja Đurasević-zapisničar 

 

Predsjednica Školskog odbora  pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je na sjednici 

nazočna većina članova Školskog odbora i da Školski odbor može donositi sve pravovaljane 

odluke i zaključke. 

Za dopunu Dnevnog reda predlaže se odlučivanje o kupnji školskog kombija. 

Predsjednica Školskog odbora otvara 38. sjednicu Školskog odbora te predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 37. sjednice Školskog odbora od 20. veljače 2019. godine 

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za 2018. godinu 

3. Različito, pitanja i prijedlozi 

 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 38. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 1.)  

Usvajanje Zapisnika s 37. sjednice Školskog odbora od 20. veljače 2019. godine 

 

          Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 37. sjednice Školskog odbora 

održane dana 20. veljače 2019. godine. 

Predsjednica Školskog odbora poziva prisutne članove da iznesu svoje dopune ili 

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

kako je jednoglasno usvojen  

Zapisnik s 37. sjednice Školskog odbora održane dana 20. veljače 2019. godine.     

Ad 2.) 

Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za 2018. godinu 

 

        Izvješće o radu za 2018. godinu podnijela je ravnateljica. Ravnateljica je istaknula rad 

na otvaranju novih programa, predškolskog i srednjoškolskog, volontiranju učitelja i stručnih 

suradnika za djecu s teškoćama u razvoju predškolskog uzrasta. Istaknula je i problem koji se 

nije riješio, a to je ulazak u mrežu pružatelja socijalnih usluga za koje imamo licencu ali se s 

pružanjem usluga nije započelo iz razloga što je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade 

i socijalnu politiku već dva puta došla odbijenica. Ove školske godine imamo 55 učenika i 14 

korisnika poludnevnog boravka te 10 pomoćnika u nastavi, očekuje se da će broj učenika i 

korisnika ostati i iduće školske godine, a broj pomoćnika će se smanjiti. Ravnateljica ističe kako 

svako dijete ima pravo na primjereni oblik školovanja unatoč pritiscima i željama roditelja. 

        Silvija Zec izjavljuje kako roditelji vrše pritisak na učitelje redovitih škola kada dijete 

treba na školovanje u COOR. 

        Vesna Šerepac predlaže da se  održi kolegij ravnatelja VPŽ  na kojem bi ravnateljica 

održala predavanje na temu integracije. 

   Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora dala je na usvajanje Izvješće o radu. 

            Temeljem članka 41. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, 

KLASA: 012-03/01-19/01, URBROJ:2189-22-10-19-4, Školski odbor jednoglasno donosi 

 

O D L U K U 

O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA 2018. GODINU 
 

I. 
 

Usvaja se Izvješće o radu  Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica za 

2018. godinu. 

 

 

Ad 3.) 

Različito, pitanja i prijedlozi 

             

              Ravnateljica je članove Školskog odbora upoznala s obilježavanjem Svjetskog dana 

svjesnosti o autizmu. 

 

Pitanja nije bilo. 

 

Sjednica zaključena u 9.00 sati 

Virovitica, 27. ožujka 2019. godine. 

 

Zapisnik zaključen s 2. stranicom. 

 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                                                                                          Đurđa Aragović, dipl. polit. 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević, tajnica 

 


