
         Zapisnik 19. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica  

           održane u petak  28. veljače  2019. godine u 18.00 sati u školskoj knjižnici 

 

Prisutni članovi Školskog odbora:  

               Zoran Dunđer, Mirjana Golubić, Kristina Horvat Vargović i  Dubravko Milanović, 

                Željana Hrgović-Šolc               

Odsutni članovi:  Sanja Kirin i Inga Rebić-Vampovac–opravdano odsutne 

 

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 pet  članova  Školskog odbora i mogu se donositi pravovaljane 

odluke.  

Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  18. sjednice Školskog odbora. Primjedbi 

na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 18 sjednice Školskog odbora. 

Predsjednik je predložio dnevni red: 

 

1. Usvajanje prijedloga Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko- 

obrtničkoj školi Virovitica      

       2.  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 ) 

Kratko obrazloženje dao je ravnatelj Vladimir Reider. Člankom 107.st.9. Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/18, propisan je način i postupak kojim se svim 

kandidatima za zapošljavanje u školskim ustanovama  osigurava jednaka dostupnost javnim 

službama pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, odnosno 

kandidata koje je uputio ured državne uprave kao i odredbe vezane uz sastav posebnog 

povjerenstva koje sudjeluje u procjeni kandidata. Sve navedeno uređuje se pravilnikom školske 

ustanove, na koji suglasnost daje ured državne uprave.  Članovi Školskog odbora uz poziv za 

sjednicu dobili su i prijedlog Pravilnika  o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko- 

obrtničkoj školi Virovitica.     

Primjedbi nije bilo  i predsjednik je prijedlog ravnatelja  dao na glasovanje.    

Članovi  Školskog odbora jednoglasno su prihvatili Pravilnika o načinu i postupku 

zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Virovitica.      

     

Ad 2) 

Ravnatelj  škole upoznao je  članove Školskog odbora  s rezultatima međužupanijskih 

natjecanja u kojima su sudjelovali naši učenici. 

Pitanja više nije bilo  

Sjednica je završena u 18 .30.sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Školskog odbora:  

 

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

 

Klasa :003-06/19-01/4 

Urbroj: 2189-35-01-19-2 

Virovitica  28. veljače  2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


