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CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I  

REHABILITACIJU 

VIROVITICA 

ŠKOLSKI ODBOR 

NIKOLE TESLE 4 

VIROVITICA 

KLASA: 003-08/21-02/06 

URBROJ: 2189-22-10-21-2 

 

ZAPISNIK  

 

s 12. sjednice  Školskog odbora održane 

27. rujna  2021. godine u COOR-u Virovitica s početkom u 15:15  sati 

 

 

Prisutni: 

Željka Francetić, članica ispred Osnivača 

Lucija Gazić, članica ispred Osnivača 

Marija Bajan-Prokl, članica ispred Osnivača 

Ljiljana Kuda, članica ispred Vijea roditelja 

Tena Mioč Cabadaj, članica ispre Učiteljskog vijeća 

Sanja Đurasević, članica ispred Skupa radnika, zapisničar 

 

Odsutni: 

Đurđica Aragović, predsjednica Školskog odbora članica-opravdano radi bolesti 

 

Predsjedavateljica: Tena Mioč Cabadaj, zamjenica Predsjednice Školskog odbora. 

 

Predsjedavateljica je otvorila  12. sjednicu Školskog odbora i predložila sljedeći Dnevni red 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 11. sjednice Školskog odbora od 14. rujna  2021. godine 

2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata u natječajnom postupku 

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

3. Upoznavanje članova Školskog odbora sa zaključcima Učiteljskog vijeća, Skupa 

radnika i Vijeća roditelja u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja/ice Centra za 

odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

4. Javno glasovanje o kandidatu s liste kandidata i donošenje Odluke o imenovanju 

ravnatelja/ice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

5. Razno 

Dopuna Dnevnog reda  nije bilo. 

Utvrđuje se kako je jednoglasno usvojen Dnevni red 12. sjednice Školskog odbora. 

 

Ad 1.)  

 Usvajanje Zapisnika s 11. sjedice Školskog odbora od 14. rujna 2021. godine 

 

Svi članovi Školskog odbora zaprimili su u radnim materijalima Zapisnik s 11. sjednice. 

Budući da dopuna i primjedbi nije bilo, Predsjedavateljica daje zapisnik na glasovanje. 

Konstatira se kako je jednoglasno usvojen  
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Zapisnik s 11. sjednice Školskog odbora održane 14. rujna  2021. godine.    

 

Ad 2.) 

Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje kandidata u natječajnom postupku 

imenovanja ravnatelja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica 

 

Predsjedavateljica najavljuje izlaganje programa rada za mandatno razdoblje kandidata 

s liste prema abecednom redu. 

Nakon što su kandidati Đurčević Stanislava i Zubak Anto predstavili svoje programe i 

odgovorili na postavljena pitanja napustili su sjednicu. 

 

Ad 3.) 

Upoznavanje članova Školskog odbora sa zaključcima Učiteljskog vijeća, Skupa radnika 

i Vijeća roditelja u natječajnom postupku imenovanja ravnatelja Centra za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju 

 

Predsjedavateljica je članove Školskog odbora upoznala sa: 

a) Zaključkom o stajalištu Učiteljskog vijeća, KLASA:003-08/21-05/01, URBROJ: 

2189-22-01-21-12 od 22. rujna kojim je zauzeto stajalište da se kandidatkinja 

Stanislava Đurčević izabere za ravnateljicu. 

b) Zaključkom o stajalištu Skupa radnika KLASA:003-08/21-05/01, URBROJ: 2189-  

22-02-21-13 od 22. rujna kojim je zauzeto stajalište da se kandidatkinja Stanislava 

Đurčević izabere za ravnateljicu. 

c) Zaključkom o stajalištu Vijeća roditelja KLASA:003-08/21-05/01, URBROJ: 2189-

22-02-21-14 od 23. rujna kojim je zauzeto stajalište da se kandidatkinja Stanislava 

Đurčević izabrae za ravnateljicu. 

Predsjedavateljica napominje kako su članovi Školskog odbora, predstavnici iz reda učitelja 

i stručnih suradnika, radnika i roditelja prilikom glasovanja obvezni  zastupati stajalište tijela 

koje ih je imenovalo u Školski odbor. 

                                                   

                                                        Ad 4.) 

Javno glasovanje o kandidatu s liste kandidata i donošenje Odluke o imenovanju 

ravnatelja/ice Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju 

 Predsjedavateljica poziva članove da pristupe javnom glasovanju, dizanjem ruke. 

Za kandidatkinju Stanislavu Đurčević glasovalo je šest (6) članova Školskog odbora- 

„za“. 

 Predsedavateljica utvrđuje da je za ravnateljicu Centra za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju Virovitica imenovana Stanislava Đurčević, prof. rehabilitator. 

 Predsjedavateljica je pročitala je prijedlog Oduke o imenovanju ravnatelja. 

 Odluka o imenovanju ravnatelja usvojena je za šest (6) glasova „za“. 
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                                                    Ad 5.) 

 

Razno 

 

Pitanja nije bilo. 

 

Zapisnik zaključen s 3. stranicom. 

 

Predsjedavateljica  zaključuje sjednicu u 16,20 sati. 

 

Sastavni dio ovog Zapisnika je Odluka o imenovanju ravnatelja Centra za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica. 

 

 

Predsjedavateljica: 

                                                                                          Tena Mioč Cabadaj, mag.educ.rehab. 

Zapisničar: 

Sanja Đurasević 
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