CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I
REHABILITACIJU
VIROVITICA
ŠKOLSKI ODBOR
LJUDEVITA GAJA 42
VIROVITICA
KLASA: 003-08/16-02/20
URBROJ: 2189-22-10-16-2
ZAPISNIK
s 7. sjednice Školskog odbora održane
19. listopada 2016. godine u COOR-u Virovitica s početkom u 14:00 sati
Prisutni:
Đurđa Aragović, članica
Vesna Grbac članica
Vesna Šerepac, članica
Melita Ključec, članica
Jasna Komar, članica
Odsutni:, Dijana Stanić, Silvija Zec-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 pet (5) članova Školskog odbora i da Školski odbor može donositi sve
pravovaljane odluke i zaključke.
Predsjednica Školskog odbora otvara 7. sjednicu Školskog odbora i predlaže Dopunu
Dnevnog reda pod točkom 2. Izbor ravnatelja COOR Virovitica.
Dopuna Dnevnog reda jednoglasno je usvojena te se predlaže sljedeći;
DNEVNI RED :
1. Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Školskog odbora od 10. listopada 2016. godine
2. Izbor ravnatelja COOR Virovitica
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje:
-učitelj/ica glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila- 1 osoba
na nepuno (7 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno radno vrijeme
-učitelj/ica likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila - 1 osoba
na nepuno (13 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno radno vrijeme
-učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske
rehabilitacije)-4 osobe na puno (40 sati) određeno radno vrijeme-zamjena
4. Razno, pitanja i prijedlozi
Utvrđuje se kako je Dnevni red 6. sjednice usvojen jednoglasno.
Ad 1.)
Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Školskog odbora od 10. listopada 2016. godine
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Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 6. sjednice Školskog odbora
održane dana 10. listopada 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 6. sjednice Školskog odbora održane dana 10. listopada 2016. godine
Ad 2.)
Izbor ravnatelja COOR Virovitica
Školski odbor 13. rujna 2016. godine donio je Odluku o raspisivanju natječaja za
ravnatelja/icu Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica. Natječaj je objavljen u
dnevnom tisku „24 sata“ dana 18. rujna 2016. godine, s natječajnim rokom od 15 dana te je
završio dana 3. listopada 2016. godine.
U natječaju su objavljeni uvjeti koje kandidati za ravnatelja trebaju ispuniti te isprave
koje trebaju dostaviti kao dokaz o ispunjenju potrebnih uvjeta.
U okviru natječajnog roka prijave na natječaj za ravnatelja podnijela su tri kandidata.
Dana 10. listopada 2016. godine na 6. sjednici Školskog odbora otvorene su pristigle
prijave, izvršen je uvid i provjera uvjeta objavljenih u natječaju te utvrđeno kako sva tri
kandidata ispunjavaju propisane uvjete.
Sukladno članku 88. stavku 1. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Virovitica, dana 11. listopada 2016. godine sazvane su sjednice Vijeća roditelja, Učiteljskog
vijeća i skup radnika.
Predsjednica Školskog odbora izjavljuje kako su 17. listopada 2016. godine Školskom
odboru dostavljeni pisani zaključci Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i skupa radnika iz kojih
je vidljivo kako je kandidatkinja za ravnatelja Margarita Kovačević dobila najveći broj
glasova sva tri tijela.
Predsjednica Školskog odbora pročitala je Zapisnike Izbornog odbora Vijeća roditelja,
Učiteljskog vijeća i skupa radnika o provedenom postupku glasovanja za ravnatelja.
U postupku izbora i imenovanja ravnatelja članovi Školskog odbora iz redova
Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja te skupa radnika obvezni su zastupati stajalište tijela koje
ih je izabralo u Školski odbor.
Predsjednica Školskog odbora izrazila je zadovoljstvo jedinstvenim stajalištem sva tri
tijela te dala na glasovanje prijedlog da se Margarita Kovačević imenuje ravnateljem Centra
za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
O IZBORU RAVNATELJA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I
REHABILITACIJU VIROVITICA
I.
Za ravnatelja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica bira se
Margarita Kovačević, dipl.def.
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II.
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica uputiti će Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i sporta-ministru, zahtjev za dobivanje prethodne suglasnosti za
imenovanje ravnatelja.
Ad 3.)
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje:
-učitelj/ica glazbene kulture-stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila- 1 osoba
na nepuno (7 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno radno vrijeme
-učitelj/ica likovne kulture- stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila - 1 osoba
na nepuno (13 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada) neodređeno radno vrijeme
-učitelj/ica stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila (magistar/a edukacijske
rehabilitacije)-4 osobe na puno (40 sati) određeno radno vrijeme-zamjena
Predsjednica Školskog odbora daje riječ V.d ravnateljici. V.d ravnateljica podsjeća
kako je 10. listopada 2016. godine raspisan natječaj za navedena radna mjesta i objavljen na
web stanicama škole i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a nakon obavijesti Ureda državne
uprave kako u svojoj evidenciji nema osoba traženih kvalifikacija. Natječaj je bio otvoren do
18. listopada 2016. godine.
Kandidati su bili dužni ispunjavati uvjete:
a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14) i
b) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih
suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)
Na natječaj su stigle slijedeće prijave:
1. Adrijana Ivanković, VSS, magistra primarnog obrazovanja iz Virovitice (za
točku 1.,2. i 3. Natječaja
2. Martina Knežević, VŠS odgojitelj predškolske djece iz Virovitice (za točku 3.
Natječaja)
3. Marina Đurđević, VSS, magistra primarnog obrazovanja iz Virovitice (za
točku 3. Natječaja)
4. Izabela Babić, VSS, profesor fonetike i hrvatskog jezika i književnosti iz
Virovitice (za točku 1. i 2. Natječaja)
5. Nataša Nuk Rastović, VSS, magistra edukacije hrvatskog jezika i
književnosti iz Virovitice (za točku 3. Natječaja)
6. Marija Navarra, VSS, magistra edukacijske rehabilitacije iz Virovitice (za
točku 3. Natječaja)
7. Matea Cvitanović, VSS, magistra primarnog obrazovanja iz Vođinaca (za
točku 3. Natječaja)
8. Nevena Vučinac, VSS, magistra logopedije iz Slatine (za točku 3. Natječaja)
9. Marija Horvat, VSS, magistra socijalne politike iz Virovitice (za točku 3.
Natječaja)
Utvrđeno je kako je za navedena radna mjesta učitelja stručnjaka edukacijskorehabilitacijskog profila pristiglo ukupno devet (9) prijava od kojih samo kandidatkinja Marija
Navarra zadovoljava uvjete natječaja.
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V.d ravnateljica predlaže zapošljavanje Marije Navarre, za zamjenu zaposlenice
Martine Lach.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Marije Navarra, magistre edukacijske
rehabilitacije, za obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila
na puno (40 sati) određeno radno vrijeme, radi zamjene zaposlenice Martine Lach, do njezina
povratka na neposredni odgojno-obrazovni rad.
V.d ravnateljica predlaže zapošljavanje Nevene Vučinac na radno mjesto učitelja
predmetne stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, kao zamjenu za zaposlenicu
Manuelu Fett. Dodaje, kako će se natječaj za isto radno mjesto ponoviti u roku od 5 mjeseci.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Nevene Vučinac, magistre logopedije, za
obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila na puno (40 sati)
određeno radno vrijeme, radi zamjene zaposlenice Manuele Fett, do njezina povratka na
neposredni odgojno-obrazovni rad, a sukladno članku 107. stavku 11. ZOOOSŠ, odnosno
ponavljanja natječaja u roku od 5 mjeseci, radi neispunjavanja uvjeta vrste obrazovanja.
V.d ravnateljica predlaže zapošljavanje Marine Đurđević na radno mjesto učitelja
predmetne stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, kao zamjenu za zaposlenicu
Martu Kalim. Dodaje, kako će se natječaj za isto radno mjesto ponoviti u roku od 5 mjeseci.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Marine Đurđević, magistre primarnog
obrazovanja, za obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila na
puno (40 sati) određeno radno vrijeme, radi zamjene zaposlenice Marte Kalim, do njezina
povratka na neposredni odgojno-obrazovni rad, a sukladno članku 107. stavku 11. ZOOOSŠ,
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odnosno ponavljanja natječaja u roku od 5 mjeseci, radi neispunjavanja uvjeta vrste
obrazovanja.
V.d ravnateljica predlaže zapošljavanje Izabele Babić na radno mjesto učitelja
predmetne nastave likovne i glazbene kulture. Dodaje, kako će se natječaj za isto radno
mjesto ponoviti u roku od 5 mjeseci.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Izabele Babić, profesora prof. fonetike
i hrvatskog jezika i književnosti, za obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijskorehabilitacijskog profila
-predmetna nastava likovne kulture (7 sati tjednog radnog vremena) i
-predmetna nastava glazbene kulture (13 sati tjednog radnog vremena)
na nepuno (20 sati) određeno radno vrijeme sukladno članku 107. stavku 11. ZOOOSŠ,
odnosno ponavljanja natječaja u roku od 5 mjeseci, radi neispunjavanja uvjeta vrste
obrazovanja.
V.d ravnateljica predlaže zapošljavanje Adrijane Ivanković na radno mjesto učitelja
predmetne stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, kao zamjenu za zaposlenicu
Stanislavu Đurčević. Dodaje, kako će se natječaj za isto radno mjesto ponoviti u roku od 5
mjeseci.
Melita Ključec i Jasna Komar smatraju kako prednost treba dati zaposlenici Nataši
Nuk Rastović jer je pravilo bilo da se zapošljava onaj zaposlenik koji je duže zaposlen u
Centru te kako je N.Nuk Rastović majka.
V.d ravnateljica izjavljuje kako je N.Nuk Rastović već zaposlena na njezinom radnom
mjestu za vrijeme trajanja dužnosti v.d ravnatelja, a istoj je moguće ponuditi zamjenu za novo
imenovanu ravnateljicu.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se kako sa tri (3) glasa „za“ i dva (2) glasa „protiv“ nije dana prethodna
suglasnost za zapošljavanje Adrijane Ivanković kao zamjene za zaposlenicu Stanislavu
Đurčević
Predsjednica Školskog odbora izjavljuje kako v.d ravnateljica može predložiti
zasnivanje radnog odnosa s drugom odgovarajućom osobom ili odlučiti o objavljivanju novog
natječaja.
V.d ravnateljica daje novi prijedlog i predlaže zapošljavanje Nataše Nuk Rastović na
radno mjesto učitelja predmetne stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila, kao zamjenu
za zaposlenicu Stanislavu Đurčević. Dodaje, kako će se natječaj za isto radno mjesto ponoviti
u roku od 5 mjeseci.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.
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Konstatira se kako je sa četiri (4) glasa „za“ i jednim (1) glasom „suzdržan“
donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Nataše Nuk Rastović, magistre edukacije
hrvatskog jezika i književnosti, za obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijskorehabilitacijskog profila na puno (40 sati) određeno radno vrijeme, radi zamjene zaposlenice
Stanislave Đurčević, do njezina povratka na neposredni odgojno-obrazovni rad, a sukladno
članku 107. stavku 11. ZOOOSŠ, odnosno ponavljanja natječaja u roku od 5 mjeseci, radi
neispunjavanja uvjeta vrste obrazovanja.
V.d ravnateljica zatražila je od Školskog odbora prethodnu suglasnost za
zapošljavanje Adrijane Ivanković, kao svoju zamjenu do povratka na neposredni odgojnoobrazovni rad, odnosno najduže do 60 dana.
Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se kako je jednoglasno donesena
ODLUKA
o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje
I.
daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Adrijane Ivanković, magistre edukacije
primarnog obrazovanja, za obavljanje poslova učitelja stručnjaka edukacijskorehabilitacijskog profila na puno (40 sati) određeno radno vrijeme, radi zamjene zaposlenice
Zvjezdane Glumac, do njezina povratka na neposredni odgojno-obrazovni rad, a sukladno
članku 107. stavku 10. podstavku 1. ZOOOSŠ.
Ad 4.)
Razno, pitanja i prijedlozi
Drugih pitanja nije bilo.
Sjednica zaključena u 15.40 sati
Virovitica, 19. listopada 2016. godine.
Zapisnik zaključen 6. stranicom.

Zapisničarka:
Sanja Đurasević, bacc.

Predsjednica Školskog odbora
Đurđa Aragović, dipl.polit.
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