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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

LJUDEVITA GAJA 42 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/19-02/05 

URBROJ:2189-22-10-19-2 

 

ZAPISNIK  

s 40. sjednice  Školskog odbora održane 

26. kolovoza 2019. godine u COOR-u Virovitica s početkom u  8:00  sati 

 

 

Prisutni: 

Đurđa Aragović, predsjednica 

Jasna Komar, članica 

Dijana Stanić, članica 

Melita Ključec, članica 

Silvija Zec, članica 

 

Odsutni: 

Marija Bajan-Prokl, članica 

Vesna Šerepac, članica 

 

 

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 40. sjednicu Školskog odbora te predlaže sljedeći 

 

DNEVNI RED : 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 39. sjednice Školskog odbora od 13. svibnja 2019. godine 

2. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 

3. Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u dječjem vrtiću 

4. Različito, pitanja i prijedlozi 

 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 40. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 1.)  

Usvajanje Zapisnika s 39. sjednice Školskog odbora od 13. svibnja 2019. godine 

 

 

          Svi članovi Školskog odbora zaprimili su Zapisnik s 39. sjednice Školskog odbora 

održane dana 13. svibnja 2019. 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 39. sjednice Školskog odbora održane dana 13. svibnja  2019. godine.     

Ad 2.) 

Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 
 

Temeljem članka 23. stavka 4. i članka 41. Statuta Centra za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju Virovitica ravnateljica predlaže donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

sistematizaciji radnih mjesta. 

Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog ravnateljice na raspravu. 

Pitanja i prijedloga nije bilo. 

Konstatira se kako Školski odbor jednoglasno donosi 

 
O D L U K U O DONOŠENJU 

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH 

MJESTA 

 

 

I. 
 

Usvaja se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, 

KLASA:003-05/19-03/03, URBROJ: 2189-22-10-19-1. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Ad 3. 

Donošenje Odluke o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u dječjem vrtiću 

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine 

broj 10/97, 107/07 i 94/13) odluku o objavi natječaja za zapošljavanje radnika u dječjem vrtiću 

donosi upravno vijeće. S obzirom na prethodnu suglasnost Osnivača za zapošljavanje stručnih 

radnika u dječjem vrtiću pri COOR Virovitica, KLASA:602-02/19-01/01, URBROJ: 2189/01-

01/1-19-6 od 12. kolovoza 2019. donosi 

 

                                                      ODLUKU 

o objavi natječaja za sljedeća radna mjesta 

   

1. Edukacijski rehabilitator- defektolog-odgojitelj, (mag. edukacijske rehabilitacije, dipl. 

defektolog, prof. defektologije, VSS): 

     - 2 osobe na puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme    

2. Odgojitelj (VSS, VŠS): 

     - 1 osoba na puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme 

3. Medicinska sestra/tehničar (SSS): 

     - 1 osoba na puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme 
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Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama COOR Virovitica i oglasnoj ploči 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

 

 

Ad 4.) 

Različito, pitanja i prijedlozi 

             

              Ravnateljica je članove Školskog odbora izvijestila o osvojenom 1. mjestu na 

Županijskoj smotri učeničkih zadruga VPŽ i obnovi statusa međunarodne Eko škole u 

dijamantni status. 

 

Pitanja nije bilo. 

 

Sjednica zaključena u 10.55 sati 

Virovitica, 26. kolovoza 2019. godine. 

 

Zapisnik zaključen s 2. stranicom. 

 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                                                                                          Đurđa Aragović, dipl. polit. 

 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević, tajnica 

 


