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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

NIKOLE TESLE 4 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/20-02/06 

URBROJ: 2189-22-10-20-2 

 

ZAPISNIK  

s 50. sjednice  Školskog odbora održane 

3. srpnja  2020. godine u COOR-u Virovitica s početkom u 8:30  sati 

 

 

Prisutni: 

Jasna Komar, članica 

Dijana Stanić, članica 

Silvija Zec, članica 

Tena Mioč Cabadaj, članica 

 

 

Odsutni: 

Đurđa Aragović, predsjednica 

Vesna Šerepac, članica  

Marija Bajan-Prokl, članica 

- opravdano 

 

Ostali prisutni:  
Margarita Kovačević, ravnateljica 

Sanja Đurasević-zapisničar 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora Dijana Stanić pozdravlja sve prisutne, 

utvrđuje da je na sjednici nazočna većina članova Školskog odbora i da Školski odbor može 

donositi sve pravovaljane odluke i zaključke. 

Zamjenica predsjednica  Školskog odbora otvara 50. sjednicu Školskog odbora te 

predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 49. sjednice Školskog odbora od 18. lipnja 2020. godine 

2. Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja u 

programu predškolskog odgoja  

3. Različito, pitanja i prijedlozi 

 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 50. sjednice Školskog odbora. 
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Ad 1.)  

Usvajanje Zapisnika s 49. sjednice Školskog odbora od 18. lipnja 2020. godine 

 

           Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 49. sjednice Školskog odbora. 

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 s 49. sjednice Školskog odbora održane dana 18. lipnja 2020. godine.     

Ad 2.) 

Donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu odgojitelja u programu 

predškolskog odgoja  

 

   

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu i vrednovanje i načinu procjene 

kandidata po raspisanom natječaju za zapošljavanje na radnom mjestu: Odgojitelj/ica  

predškolske djece u Posebnom programu predškolskog odgoja i obrazovanja u Centru za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica KLASA: 112-01/20-02/14, URBROJ: 2189-22-01-20-2,  

od 19. lipnja 2020. godine i članka 12.. 14. i 15. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 

u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica, KLASA:003-05/19-03/01, URBROJ: 

2189-22-10-19-1, Povjerenstvo u sastavu 

 

1. Jelena Puzović-mag.educ.rehab.- edukacijski rehabilitator u predškolskom odgoju 

2. Maja Štampar, mag. psych.-str. suradnik psiholog 

3. Mihaela Ripli –odgojitelj u predškolskom odgoju 

 

pozvalo je dana 29. lipnja 2020. godine u 8.30 sati na usmenu procjenu sljedeće kandidate  

 

1. BRATOVIĆ ANELI - nije se odazvala 

2. ŠTENGL MARTINA 

3. VELIČAN ANDREJA- nije se odazvala 

 

Štengl Martina imala je 79/81 bodova. 

 

 Ravnateljica je za zapošljavanje predložila Martinu Štengl.  

 Školski odbor jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

 

I. 

 Na radno mjesto odgojitelja u programu predškolskom odgoju zapošljava se Martina 

Štengl, univ.bacc.paed., na puno neodređeno radno vrijeme. 

 

Ad 3.) 

Različito, pitanja i prijedlozi 

 

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor kako sadašnjem sazivu istječe mandat 31. 

kolovoza 2020. godine. Osnivač, Učiteljsko vijeće, Skup radnika i Vijeće roditelja obaviješteni 

su pisanim putem. 
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Sjednica zaključena u 8.45 sati 

Virovitica, 3. srpnja 2020. godine. 

 

Zapisnik zaključen s 3. stranicom. 

 

 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                                                                                        Đurđa Aragović, dipl. polit. 

 

 

 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević, tajnica 
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