
Zapisnik 16. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica 

održane u petak  25. siječnja  2019. godine u 12.45 sati u školskoj knjižnici 

 

Prisutni članovi: Zoran Dunđer, Kristina Horvat Vargović,  Dubravko Milanović i Sanja Kirin                

Odsutni članovi: Mirjana Golubić, Inga Rebić-Vampovac,  Željana Hrgović-Šolc – opravdano 

odsutni 

Ostali prisutni: Vladimir Reider ravnatelj škole i Milica Koletić, tajnica škole kao 

zapisničar. 

 

Predsjednik Školskog odbora Dubravko Milanović (u daljnjem tekstu predsjednik) pozdravio 

je prisutne. Utvrdio je  prisutnost četiri člana  Školskog odbora i mogu se donositi pravovaljane 

odluke. Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  15. sjednice Školskog odbora. 

Primjedbi na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 15. sjednice 

Školskog odbora. Predsjednik je predložio dnevni red: 

 

       1.  Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

       2.  Usvajanje prijedloga Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica     

       3.  Razno 

 

Primjedbi nije bilo i predsjednik je pozvao članove na glasovanje o predloženom dnevnom 

redu. Predsjednik je utvrdio da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. 

Otvorio je raspravu po točkama utvrđenog dnevnog reda. 

 

Ad1 ) 

Škola je raspisala natječaj za popunu radnih mjesta  3.siječnja 2019. godine. Natječaj je bio 

otvoren  do 11. siječnja 2019. Popis kandidata koji su se prijavili na natječaj članovi Školskog 

odbora  dobili su s materijalima za ovu sjednicu.  

- za nastavnik/cu prve pomoći, nepuno radno vrijeme, 2 sata, određeno vrijeme, nije bilo 

prijave 

- za nastavnik/cu kozmetologije, nepuno radno vrijeme, 11 sati, neodređeno vrijeme, nije 

bilo prijave 

- za nastavnik/cu prve stručne prakse u programu pomoćni kuhar i slastičar, nepuno radno 

vrijeme, 6 sati, određeno vrijeme  bile su četiri prijave. Božica Seidl, Barbara Borovec, 

Lidija Stojaković i Sanje Bodalija Mikšić.  

 

Ravnatelj škole Vladimir Reider kratko je objasnio rezultate natječaja.  Božica Seidl, ima uvjete 

koji se traže u natječaju,  pozvana  je na razgovor, ali je odustala. Sanja Bodalija Mrkšić radi 

kao nastavnica praktične nastave za kuhare u Strukovnoj školi  s punim radnim vremenom. 

Kako drugih prijava nije bilo sati iz natječaja  raspoređeni su Lidiji Stojaković, rad iznad norme, 

i Barbari Borovec za dopunu norme rada. 

Primjedbi nije bilo i predsjednik je utvrdio da se prijedlog ravnatelja prihvaćen.   

 

Ad2) 

Obrazloženje prijedloga Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica  dao je ravnatelj 

Vladimir Reider.  Hrvatski sabor prihvatio je novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Potrebno je uskladiti Statut škole. Ravnatelj 

škole predlaže članovima školskog odbora prijedlog Statuta Industrijsko- obrtničke škole 

Virovitica. Primjedbi nije bilo i predsjednik je pozvao članove na glasovanje o prijedlogu 

Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica.    

Predsjednik je utvrdio da je prijedlog Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica prihvaćen 

jednoglasno.  

 

Ad 3) 

Pitanja više nije bilo.  

Sjednica je završena u 13.30.sati. 



Zapisničar:                                                                                Predsjednik Školskog odbora:  

 

 

Milica Koletić, dipl. ing.                                                         Dubravko Milanović, dipl. ing. 

 

 

KLASA :003-06/19-01/1 

URBROJ: 2189-35-01-19-2 

Virovitica, 25. siječnja  2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


