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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

NIKOLE TESLE 4 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/21-02/05 

URBROJ: 2189-22-10-21-2 

 

ZAPISNIK  

 

sa 11. sjednice  Školskog odbora održane 

14. rujna  2021. godine u COOR-u Virovitica s početkom u 13:30  sati 

 

 

Prisutni: 

Đurđa Aragović-predsjednica Školskog odbora  

Željka Francetić, članica 

Lucija Gazić, članica 

Tena Mioč Cabadaj, članica 

Sanja Đurasević, članica-zapisničar 

 

Odsutni: 

Marija Bajan-Prokl, članica, opravdano 

Ljiljana Kuda, članica 

 

Predsjednica Školskog otvorila je 11. sjednicu Školskog odbora i predložila sljedeći Dnevni red 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora od 24. kolovoza  2021. godine 

2. Otvaranje prijava i pregledavanje dokumentacije po raspisanom natječaju za 

imenovanje ravnatelja/ice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 

3. Utvrđivanje liste dva najbolje rangirana kandidata 

4. Usvajanje Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada posebnog programa 

za djecu s teškoćama u razvoju za pedagošku godinu 2020./2021. 

5. Razno 

 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 11. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 1.)  

 Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora od 24. kolovoza 2021. godine 

Svi članovi Školskog odbora zaprimili su u radnim materijalima Zapisnik sa 10. 

sjednice. 

Budući da dopuna i primjedbi nije bilo, Predsjednica Školskog odbora daje zapisnik na 

glasovanje. Konstatira se kako je jednoglasno usvojen  

Zapisnik sa 10. sjednice Školskog odbora održane dana 24. kolovoza 2021. godine.    
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Ad 2.) 

Otvaranje prijava i pregledavanje dokumentacije po raspisanom natječaju za imenovanje 

ravnatelja/ice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 

 

 Predsjednica Školskog odbora konstatira da je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice 

objavljen je u Narodnim novinama br. 96/21. i web stranici COOR Virovitica dana 1. rujna 

2021. godine. Rok za zaprimanja prijava bio je 9. rujna 2021. godine. 

Predsjednica Školskog odbora konstatira da su zaprimljene i urudžbirane dvije (2) 

prijave. Jedna zaprimljena 7. rujna 2021., a jedna 8. rujna 2021. godine. Obje prijave su 

pravovremene. 

 Predsjednica Školskog odbora otvara pristigle prijave te se za svakog kandidata utvrđuje 

ispunjava li kandidat propisane nužne uvjete i je li podnio potrebnu dokumentaciju kojom to 

dokazuje. Obje prijave su potpune i oba kandidata ispunjavaju nužne uvjete. 

 Nakon toga provjerava se dokumentacija vezana uz vrednovanje dodatnih 

kompetencija te se bilježi koliko bodova su kandidati ostvarili.  

 Kandidat Anto Zubak, diplomirani teolog iz Virovitice ima 5 bodova. 

Kandidatkinja Stanislava Đurčević, profesor rehabilitator iz Virovitice ima 4 boda. 

 Nema primjedbi na utvrđene rezultate pregleda natječajne dokumentacije i na rezultate 

vrednovanja dodatnih kompetencija. 

Sastavni dio ovog Zapisnika su  

Tablica 1.    Popis prijavljenih kandidata 

Tablica 2.    Pregled natječajne dokumentacije 

Tablica 3.   Vrednovanje dodatnih kompetencija po članku 90. Statuta COOR Virovitica 

 

Ad 3.) 

Utvrđivanje liste dva najbolje rangirana kandidata 

 

 Školski odbor jednoglasno utvrđuje da su dva najbolje rangirana kandidata u 

natječajnom postupku imenovanja ravnatelja/ice  Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica 

1. Zubak Anto  

2. Đurčević Stanislava 

Lista dva najbolje rangirana kandidata će isti dan biti dostavljena Učiteljskom vijeću, Vijeću 

roditelja, Skupu radnika i Školskom odboru u daljnjem tijeku natječajnog postupka 

Sukladno članku 92. Statuta Školski odbor razmotrio je vrijeme održavanja sjednica 

Učiteljskog vijeća i Skupa radnika za 22. rujna 2021., Vijeća roditelja za 23. rujna 2021. i 

Školskog odbora za 24. rujna 2021. godine. 

                                                   

                                                        Ad 4.) 

Usvajanje Izvješća o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada posebnog programa za 

djecu s teškoćama u razvoju za pedagošku godinu 2020./2021. 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada posebnog programa za djecu s 

teškoćama u razvoju za pedagošku godinu 2020./2021. potrebno je dostaviti Ministarstvu 

znanosti i obrazovanja do 15. rujna 2021. godine. Nakon prezentacije izvješće od strane 

ravnateljice,  Školski odbor jednoglasno donosi  
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ODLUKU O USVAJANJU 

 
IZVJEŠĆA O OSTVARENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

Posebnog programa za djecu s teškoćama u razvoju u dobi od jedne godine do polaska u 

osnovnu školu u ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja  

 

I. 

Usvaja se Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana i programa rada posebnog programa za 

djecu s teškoćama u razvoju od jedne godine do polaska u osnovnu školu u ustrojbenoj jedinici 

programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

Virovitica za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

                                                          Ad 5.) 

 

Razno 

 

 

Pitanja nije bilo. 

 

Zapisnik zaključen sa 3. stranicom. 

 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora                                                                                                    

                                                                                                       Đurđica Aragović, dipl. polit. 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević 
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