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KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI
Trg Ljudevita Patačića 3
33000 Virovitica
KLASA: 003-08/18-01/04
URBROJ: 2189-87-08-18-01
Virovitica, 08. svibnja 2018. godine
ZAPISNIK
sa 28. sjednice Školskog odbora održane dana 08. svibnja 2018.
godine u sjedištu škole s početkom u 15.30 sati
Sjednici su prisutni: B.B., J.P., V.D., P.F.
Sa sjednice je opravdano odsutna V.M. ( bolovanje).
Sjednici je prisutan ravnatelj škole M.V.
Zapisničarka na sjednici: A.G.S.
Zamjenik predsjednice Školskog odbora ističe da je zbog hitnosti sjednica sazvana telefonskim
putem te konstatira da je prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Ravnatelj
škole sjednicu započinje molitvom.
Predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Školskog odbora održane dana 13. travnja 2018.
godine
2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s učiteljem/učiteljicom razredne nastave do
60 dana na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s učiteljem/učiteljicom razredne nastave u
produženom boravku do 30. lipnja 2018. godine na određeno, puno radno vrijeme (40
sati tjedno)
4. Razno
Dvevni red je jednoglasno prihvaćen.
Ad.1.
Čita se zapisnik sa 27. sjednice Školskog odbora. Zamjenik predsjednice poziva članove da
iznesu primjedbe na zapisnik s prethodne sjednice. Primjedbi nema. Zapisnik je jednoglasno
usvojen.
Ad.2.
Ravnatelj upoznaje prisutne kako je učiteljica V.M. na bolovanju. Dana 25. travnja 2018.
godine sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme do 15 dana s M.M. radi obavljanja
poslova učiteljice razredne nastave u 3. razredu. Kako ugovor o radu ističe, potrebno je sklopiti
novi, na rok do 60 dana kako bi se unutar tog roka proveo natječajni postupak. Pristupa se
glasanju te se jednoglasno donosi prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa .
S M.M. sklopit će se ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme najduže do 60 dana.

Zapisničarka:
A.G.S.

Zamjenik Predsjednice Školskog odbora:
P.F.
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Ad.3.
Budući da je učiteljica M.M. zamijenila radno mjesto učiteljice u Produženom boravku 1.
razreda s radnim mjestom učiteljice razredne nastave u 3. razredu bilo je potrebno zaposliti
novu učiteljicu na njezino radno mjesto. Dana 02. svibnja 2018. godine sklopljen je ugovor o
radu na određeno vrijeme do 15 dana s A.V.radi obavljanja poslova učiteljice u Produženom
boravku 1. razreda. Kako ugovor o radu ističe 16. svibnja 2018. godine, bit ce potrebno sklopiti
novi, na rok do 30. lipnja 2018. godine do kada će Osnivač financirati održavanje nastave u
Produženom boravku za ovu šk. god. Pristupa se glasanju te se jednoglasno donosi prethodna
suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa. S A.V.sklopit će se ugovor o radu na određeno
puno radno vrijeme do 30. lipnja 2018. godine.
Sjednica dovršena u 16.05 sati molitvom.
Zapisničarka:

Zamjenik Predsjednice Školskog odbora:

A.G.S.

P.F.
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