CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I
REHABILITACIJU
VIROVITICA
ŠKOLSKI ODBOR
LJUDEVITA GAJA 42
VIROVITICA
KLASA: 003-08/16-02/19
URBROJ: 2189-22-10-16-02
ZAPISNIK
s 6. sjednice Školskog odbora održane
10. listopada 2016. godine u COOR-u Virovitica s početkom u 8:00 sati

Prisutni:
Đurđa Aragović, članica
Vesna Grbac članica
Melita Ključec, članica
Dijana Stanić, članica
Jasna Komar, članica
Silvija Zec, članica
Odsutni:, Vesna Šerepac, članica -opravdano
Ostali prisutni:
Sanja Đurasević, zapisničarka
Zvjezdana Glumac, v.d, ravnateljica Centra
Predsjednica Školskog odbora Đurđa Aragović pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da je
na sjednici nazočno šest (6) članova Školskog odbora i da Školski odbor može donositi sve
pravovaljane odluke i zaključke.
Predsjednica Školskog odbora otvara 6. sjednicu Školskog odbora.
Predsjednica Školskog odbora predložila je dopunu Dnevnog reda pod točkom 6.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje:
- Stručnog radnika/ce u poludnevnom -1 osoba (zamjena)
te predlaže sljedeći
DNEVNI RED :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2016. godine
Izvješće o radu Etičkog povjerenstva u šk.god. 2015./2016.
Izvješće o radu Školskog sportskog društva Hitrići-na kraju šk.god. 2015/2016.
Usvajanje Plana rada za izvannastavnu aktivnost Školsko sportsko društvo Hitrići
2016./2017.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje:
- učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila-1 osoba (zamjena)
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje:
Stručnog radnika/ce u poludnevnom -1 osoba (zamjena)
Otvaranje ponuda i utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju uvjete za ravnatelja/icu
COOR Virovitica
Razno, pitanja i prijedlozi
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Utvrđuje se kako je Dnevni red 6. sjednice usvojen jednoglasno.
Ad 1.)
Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Školskog odbora od 30. rujna 2016. godine
Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora
održane dana 30. rujna 2016. godine.
Predsjednica Školskog odbora poziva prisutne članove da iznesu svoje dopune ili
primjedbe na isti.
Budući da dopuna i primjedbi nije bilo, Predsjednica Školskog odbora daje Zapisnik
na glasovanje. Konstatira se kako je jednoglasno usvojen
Zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora održane dana 30. rujna 2016. godine
Ad 2.)
Izvješće o radu Etičkog povjerenstva u šk.god. 2015./2016.
Izvješće o radu Etičkog povjerenstva podnijela je predsjednica Etičkog povjerenstva
Marijana Strija. U tijeku šk.god. 2015./2016. Etičko povjerenstvo nije zaprimilo niti jednu
prijavu.
Ad 3.)
Izvješće o radu Školskog sportskog društva Hitrići-na kraju šk.god. 2015/2016.
Sukladno Poslovniku o radu školskog sportskog društva COOR Virovitica, izvješće o
radu na kraju šk.god. podnijela je voditeljica Marijana Strija. ŠSD sudjelovao je
mnogobrojnim sportskim natjecanjima. Izvješće je sastavni dio ovog Zapisnika.
Budući da pitanja nije bilo predsjednica Školskog odbora pohvaljuje rad ŠSD i daje
Izvješće na usvajanje.
Konstatira se kako je jednoglasno usvojeno
Izvješće o radu Školskog sportskog društva Hitrići-na kraju šk.god. 2015/2016.
Ad 4.)
Usvajanje Plana rada za izvannastavnu aktivnost Školsko sportsko društvo Hitrići
2016./2017.
Sukladno Poslovniku o radu ŠSD, Plan rada predložila je voditeljica Marijana Strija.
Planom rada predviđaju se aktivnosti na kojima će sudjelovati ŠSD. Plan rada ŠSD sastavni je
dio ovog Zapisnika.
S obzirom da pitanja nije bilo, predsjednica Školskog odbora daje prijedlog Plana rada
na usvajanje.
Konstatira se kako je jednoglasno usvojen
Plana rada za izvannastavnu aktivnost Školsko sportsko društvo Hitrići 2016./2017.
Ad 5.)
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje:
- učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila-1 osoba (zamjena)
Predsjednica Školskog odbora daje riječ v.d ravnateljici.
V.d ravnateljica podsjeća kako zaposleniku Luki Pašaliću 14.10.2016. istječe zadnji
dan otkaznog roka radi organizacijskog viška. Zaposleniku je ponuđeno radno mjesto na
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određeno vrijeme-zamjena, što je on odbio, stoga je do okončanja natječaja potrebno zaposliti
osobu koja će zamjenjivati zaposlenicu Stanislavu Đurčević koja je na porodiljnom dopustu.
Kako se nitko nije javio za riječ, Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog v.d
ravnateljice da se radni odnos primi Irena Škalić, odgojitelj predškolske djece na glasovanje.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Irene Škalić, odgojitelj predškolske
djece, za obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila na puno
(40) sati, određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 10. podstavku 1. Zakona o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi do zasnivanja radnog odnosa na temelju
natječaja ili na drugi propisan način, ali ne dulje od 60 dana ili do povratka zaposlenice
Stanislave Đurčević s porodiljnog/ roditeljskog dopusta.
Ad 6.)
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje:
- Stručnog radnika/ce u poludnevnom -1 osoba (zamjena)
Predsjednica Školskog odbora daje riječ v.d ravnateljici. V.d ravnateljica podsjeća
kako je 27. rujna 2016. godine. raspisan natječaj za radno mjesto stručnog radnika/ce u
poludnevnom boravku, a radi zamjene zaposlenice Marine Kuzman. Natječaj je bio otvoren
do 5. listopada 2016. godine.
Kandidati su bili dužni ispunjavati sljedeće uvjete:
1.1 Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijskorehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili završen diplomski sveučilišni
studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije
ili
1.2 Završen stručni studij radne terapije
Na natječaj je pristiglo 6 prijava.
1. Alenka Bošnjak, magistra pedagogije, iz Gradine
2. Diana Kutnjak, magistra edukacije kroatologije, iz Garešnice
3. Dragana Prendl, magistra psihologije, iz Gradine
4. Anita Ercegovac, magistra psihologije, iz Virovitice
5. Irena Škalić, odgojitelj predškolske djece, iz Virovitice
6. Marijana Kunštek, profesor psihologije, iz Virovitice
Pet prijava udovoljava uvjetima natječaja, a jedna prijava ne udovoljava uvjetima
natječaja (odgojitelj predškolske djece).
Zapisnik s otvaranja zamolbi sastavni je dio ovog Zapisnika.
V.d ravnateljica od Školskog odbora zatražila je prethodnu suglasnost za zapošljavanje
Anite Ercegovac, magistre psihologije, za obavljanje poslova stručne radnice u poludnevnom
boravku na određeno puno radno vrijeme do povratka zaposlenice Marine Kuzman s
bolovanja, porodiljnog ili roditeljskog dopusta.
Pitanja nije bilo, stoga je predsjednica Školskog odbora prijedlog dala na glasovanje.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
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ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Anite Ercegovac, magistre psihologije,
za obavljanje poslova stručnog radnika u poludnevnom boravku, na puno (40) sati, određeno
radno vrijeme do povratka zaposlenice Marine Kuzman s bolovanja, porodiljnog/ ili
roditeljskog dopusta.
Ad 7.)
Otvaranje ponuda i utvrđivanje kandidata koji ispunjavaju uvjete za ravnatelja/icu
COOR Virovitica
Školski odbor 13. rujna 2016. godine donio je Odluku o raspisivanju natječaja za
ravnatelja/ocu COOR Virovitica. Natječaj je objavljen u dnevnom tisku 24 sata dana 18. rujna
2016. godine, a završio dana 3. listopada 2016. godine.
Predsjednica Školskog odbora pristupila je otvaranju pristiglih ponuda.
Ponuda 1. KLASA:003-08/16-05/02, URBROJ:15-16-1 zaprimljena 28.9.2016.
godine kandidatkinje Margarite Kovačević, diplomiranog defektologa i odgajatelja
predškolske djece iz Virovitice. Uz prijavu na natječaj kandidatkinja je priložila; životopis,
diplomu (ovjerena preslika), domovnicu (original), potvrdu da se ne vodi kazneni postupak
izdanu 26.9.2016. (original), potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog
odnosa (original), potvrdu HZMO o radnom stažu (original), presliku radne knjižice.
Ponuda 2. KLASA:003-08/16-05/02, URBROJ:15-16-2 zaprimljena 30.9.2016.
godine kandidatkinje Nevenke Gruban, profesora defektologa, iz Virovitice. Uz prijavu na
natječaj kandidatkinja je priložila; životopis, diplomu (original), domovnicu (original),
potvrdu da se ne vodi kazneni postupak izdanu 27.9.2016. (original), potvrdu školske
ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa (original), elektronički zapis HZMO o
radnom stažu.
Ponuda 3. KLASA:003-08/16-05/02, URBROJ:15-16-3 zaprimljena 3.10.2016.
godine kandidatkinje Tanje Kolar Janković, profesora povijesti i hrvatskog jezika i
književnosti i diplomiranog bibliotekara iz Virovitice. Uz prijavu na natječaj kandidatkinja je
priložila; životopis, diplomu (ovjerena preslika), domovnicu (original), potvrdu da se ne vodi
kazneni postupak izdanu 30.9.2016. (original), potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i
trajanju radnog odnosa (original), potvrdu HZMO o radnom stažu (original), uvjerenje o
položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija).
Utvrđuje se kako svi prijavljeni kandidati ispunjavaju uvjete natječaja za ravnatelja.
Sukladno članku 88. stavku 1. Statuta u roku osam (8) dana sazvat će se sjednice
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skup radnika koje će se provesti postupak glasovanja o
kandidatima za ravnatelja.
Članovima Školskog odbora dat će se preslika životopis kandidata kako bi se bolje
upoznali s prijavljenim kandidatima.
Učiteljsko vijeće, Vijeće roditelja i skup radnika dužni su dostaviti Školskom odboru
pisane zaključke o kandidatu s najvećim brojem glasova.
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Ad 8.)
Razno, pitanja i prijedlozi
Drugih pitanja nije bilo.
Sjednica zaključena u 9.00 sati
Virovitica, 5. listopada 2016. godine.
Zapisnik zaključen 5. stranicom.

Zapisničarka:
Sanja Đurasević, bacc.

Predsjednica Školskog odbora
Đurđa Aragović, dipl.polit.
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