KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI
Trg Ljudevita Patačića 3
33000 Virovitica
KLASA: 003-08/16-01/05
URBROJ: 2189-87-08-16-02
Virovitica, 30. kolovoza 2016. godine
ZAPISNIK
sa 11. sjednice Školskog odbora održane dana 30. kolovoza 2016.
godine u sjedištu škole s početkom u 15 sati
Sjednici su prisutni:V.M., V.D., J.P., B.B.
Sa sjednice su odsutni: P.F. ( nedolazak ispričao)
Sjednici je prisutan ravnatelj škole.
Zapisničar na sjednici: A.G.S.
Predsjednica Školskog odbora je otvorila sjednicu i konstatirala da je prisutan dovoljan broj
članova za pravovaljano odlučivanje. Ravnatelj škole predvodi molitvu.
Predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Školskog odbora održane dana 24. svibnja 2016.
godine
2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s učiteljem/učiteljicom razredne nastave u
produženom boravku na određeno puno radno vrijeme ( 2 izvršitelja/ice) do 30. lipnja
2017. godine
3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s vjeroučiteljem/vjeroučiteljicom na
neodređeno nepuno radno vrijeme
4. Različito
Predsjednica Školskog odbora predlaže izmjenu 3. točke dnevnog reda gdje je omaškom
napravljen propust tako da ista nakon izmjene glasi : 3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa
s vjeroučiteljem/vjeroučiteljicom na određeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017.
godine.
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad.1. Predsjednica Školskog odbora poziva članove da iznesu primjedbe na zapisnik s
prethodne sjednice. Primjedbi nema. Zapisnik je jednoglasno usvojen.
Ad. 2. Ravnatelj preuzima izlaganje te ističe kako je natječaj za učitelja/icu razredne nastave u
produženom boravku raspisan dana 17. kolovoza 2016. godine, a vrijedio je zaključno s 25.
kolovozom 2016. godine.
Na natječaj se prijavilo 30 osoba: M.B. iz Turanovca, D.T. iz Virovitice, M.Š. iz
Virovitice, B. S. iz Đulovca, M.Š. iz Korije, M.M. iz Lozana, M.P. iz Virovitice, V.D. iz
Zagreba, I. M. iz Davora, M.R. iz Daruvara, T.F. iz Pitomače, S.V. iz Đakova, L.Š. iz Daruvara,
M.K. iz Đurđevca, I.H. iz Pitomače, D.P. iz Bjelovara, M.D. iz Našičkog Markovca, J.K. iz
Našica, A.I. iz Turanovca, G.O. iz Virovitice, M.Š. iz Donjeg Miholjca, M.K. iz Virovitice, I.J.
iz Čađavice, S.T. iz Slatine, I.J. iz Daruvara, M.J. iz Zagreba, M.M. iz Malih Zdenaca, M.R. iz
Osijeka, D.K. iz Daruvara te A.B. iz Lozana. Dvadeset šest kandidata je priložilo potrebnu
dokumentaciju te se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj za posao. Troje kandidata
Zapisničar: A.G.S.

Predsjednica Školskog odbora: V.M.

nisu priložili potpunu dokumentaciju (O.G. prijavi nije priložio presliku domovnice, J.M.
presliku rodnog lista, a K.D. priložila uvjerenje o nekažnjavanju starije od 6 mjeseci) te se stoga
ne smatraju kandidatima za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom boravku. Na
natječaj se prijavila kandidatkinja K.M. koja kao odgojitelj predškolske djece ne udovoljava
formalnim uvjetima natječaja te se stoga ne smatra kandidatom za radno mjesto učitelja
razredne nastave u produženom boravku. Jedna kandidatkinja, B.A. je podnijela zamolbu nakon
isteka natječajnog roka, uz istu nije priložila presliku rodnog lista i potvrdu o radnom stažu, te
se stoga ne smatra kandidatom za radno mjesto učitelja razredne nastave u produženom
boravku. Nitko od kandidata ne ostvaruje prednost pri zapošljavanju u smislu čl. 35. Zakona o
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Petoro kandidata
priložilo je preporuke župnika. Radnik u Katoličkoj školi mora ispunjavati uvjete prema
Zakoniku kanonskog prava i Odredbama HBK za katoličke osnovne i srednje škole: zdrav
katolički pogled na svijet i život. Uz stručnu spremu, i pedagošku sposobnost mora pružati
svjedočanstvo ljudske, kulturne i kršćanske zrelosti te mora biti sposoban surađivati u
ostvarivanju temeljnog cilja Škole. Stoga, ravnatelj predlaže zasnivanje radnog odnosa sa
sljedećim kandidatkinjama: M. Š. i M. B.
Pristupa se glasanju te se jednoglasno donosi prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem
radnog odnosa s M.Š. iz Virovitice ( KLASA: 003-08/16-01/05, URBROJ: 2189-87-08-16-03)
od 30. kolovoza 2016. godine. S M.Š. , mag. prim. obrazovanja, će se sklopiti ugovor o radu na
određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2017. godine radi obavljanja poslova učiteljice
razredne nastave u produženom boravku.
Pristupa se glasanju te se jednoglasno donosi prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem
radnog odnosa s M.B. iz Turanovca ( KLASA: 003-08/16-01/05, URBROJ: 2189-87-08-1604) od 30. kolovoza 2016. godine. S M.B., mag. prim. obrazovanja, će se sklopiti ugovor o radu
na određeno puno radno vrijeme do 30. lipnja 2017. godine radi obavljanja poslova učiteljice
razredne nastave u produženom boravku.
Ad.3. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama ugovor o radu s
osobom koja se zapošljava na radnom mjestu vjeroučitelja može se sklopiti i bez natječaja.
Ravnatelj predlaže zasnivanje radnog odnosa s M.O. koji će obavljati poslove vjeroučitelja
umjesto K.K., a kojeg je školi dodijelio Katehetski ured Požeške biskupije. Pristupa se glasanju
te se jednoglasno donosi prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa ( KLASA:
003-08/16-01/05, URBROJ: 2189-87-08-16-05) od 30. kolovoza 2016. godine. S M.O. sklopit
će se ugovor o radu na određeno nepuno radno vrijeme do 31. kolovoza 2017. godine radi
obavljanja poslova vjeroučitelja.
Ad.4. 05. rujna 2016. godine počinje nova školska godina. U posjetu nam dolazi biskup
Škvorčević te će biti organiziran prijam učenika 1. razreda. 03. rujna, u subotu planiran je
odlazak djelatnika škole u Požegu na susret djelatnika Katoličkih škola Požeške biskupije. Od
listopada 2016. bi s radom trebala započeti i školska kuhinja.
Sjednica dovršena u 16.15 sati molitvom.
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A.G.S. , dipl. iur.
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