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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

LJUDEVITA GAJA 42 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/18-02/09 

URBROJ:2189-22-10-18-2 

 

ZAPISNIK  

s 32. sjednice  Školskog odbora održane 

22. studenog 2018. godine u COOR-u Virovitica s početkom u  8:00  sati 

 

 

Prisutni: 

Đurđa Aragović, predsjednica 

Silvija Zec, članica  

Melita Ključec, članica 

Jasna Komar, članica 

Dijana Stanić 

 

Odsutni: 

Marija Bajan-Prokl, članica-opravdano 

Vesna Šerepac, 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. 

Predsjednica Školskog odbora otvara 32. sjednicu Školskog odbora te predlaže predlaže 

sljedeći 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora od 4. listopada 2018. godine 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom 

natječaju od 29. listopada 2018. godine 

3. Različito 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 32. sjednice Školskog odbora. 

 

 

Ad 1.)  

Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Školskog odbora od 4. listopada 2018. godine 

 

          Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 31. sjednice Školskog odbora 

održane dana 4. listopada 2018. godine. 
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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 31. sjednice Školskog odbora održane dana 4. listopada 2018. godine.     

 

Ad 2.) 

Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje po raspisanom 

natječaju od 29. listopada 2018. godine 

 

Dana 29. listopada 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: 112-01/18-02/09 

URBROJ: 2189-22-01-18-1, za sljedeća radna mjesta; 

1. Učitelj/ica edukator – rehabilitator (magistar edukacijske rehabilitacije): 

     - 1 osoba na nepuno (18 sati tjedno) određeno radno vrijeme, nastava u kući za školsku   

          godinu 2018./2019. 

2. Učitelj/ica glazbene kulture-uz dopunsko defektološko obrazovanje 

    - 1 osoba na nepuno (9 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme 

3. Učitelj/ica likovne kulture-uz dopunsko defektološko obrazovanje 

     - 1 osoba na nepuno (9 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme 

 

Kandidati su dužni  ispunjavati uvjete prema: 

a) Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13., 152/14., 

07/17) i  

b) Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih 

suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96., 56/01.) 

Natječaj je bio otvoren do 6. studenog 2018. godine, a pristigle su sljedeće prijave: 

1. Učitelj/ica edukator – rehabilitator (magistar edukacijske rehabilitacije): 

     - 1 osoba na nepuno (18 sati tjedno) određeno radno vrijeme, nastava u kući za školsku   

          godinu 2018./2019. - nema pristiglih prijava 

 

2. Učitelj/ica glazbene kulture-uz dopunsko defektološko obrazovanje 

    - 1 osoba na nepuno (9 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme 

1. Izabela Babić, prof. fonetike i hrv. jezika i književnosti iz Virovitice 

2. Veronika Špiranac, prof. glazbene kulture iz Daruvara 

 

3. Učitelj/ica likovne kulture-uz dopunsko defektološko obrazovanje 

     - 1 osoba na nepuno (9 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme 

1. Izabela Babić, prof.fonetike i hrv. jezika i književnosti iz Virovitice 
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U skladu sa člankom 11. Pravilnika o radu COOR Virovitica, ravnateljica je od Školskog 

odbora zatražila prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa sa; 

-pod točkom 2. Veronikom Špiranac prof. glazbene kulture iz Daruvara, za radno mjesto 

učitelja glazbene kulture, na, na određeno vrijeme, do ponavljanja natječaja u roku od 5 

mjeseci, radi neispunjavanja vrste stručne spreme. 

-pod točkom 3. Izabelom Babić prof. fonetike i hrv. jezika i književnosti iz Virovitice, za 

radno mjesto učitelja likovne kulture, na određeno vrijeme, do ponavljanja natječaja u roku 

od 5 mjeseci, radi neispunjavanja vrste stručne spreme. 

Za nastavu u kući nastavit će se prekovremeni rad troje učitelja edukacijskih rehabilitatora koji 

su voljni isti odraditi. 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnateljice na raspravu i glasovanje. 

Pitanja nije bilo.  

 

Konstatira se kako je jednoglasno donesena 

              ODLUKA 

                                        o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

                                                                                 I. 

daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Veronike Špiranec,  prof. glazbene kulture za 

obavljanje poslova učitelja glazbene kulture, na nepuno određeno radno vrijeme do ponavljanja 

natječaja u roku od 5 mjeseci, radi neispunjavanja vrste stručne spreme. 

 

              ODLUKA 

o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

                                                                                 I. 

daje se prethodna suglasnost za zapošljavanje Izabele Babić,  prof. prof. fonetike i hrv. jezika 

i književnosti za obavljanje poslova učitelja likovne kulture, na nepuno određeno radno vrijeme 

do ponavljanja natječaja u roku od 5 mjeseci, radi neispunjavanja vrste stručne spreme. 

 

           Ad 3.) 

Različito 

 

 Pitanja nije bilo. 

 

Sjednica zaključena u 8.30 sati 

Virovitica, 22. studenog 2018. godine. 

 

Zapisnik zaključen sa 3. stranicom. 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                                                                                          Đurđa Aragović, dipl. polit. 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević, tajnica 

 


