KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI
Trg Ljudevita Patačića 3
33000 Virovitica
KLASA: 003-08/16-01/08
URBROJ: 2189-87-08-16-01
Virovitica, 25. listopada 2016. godine
ZAPISNIK
sa 14. sjednice Školskog odbora održane dana 25. listopada 2016.
godine u sjedištu škole s početkom u 16 sati
Sjednici su prisutni: V.M. , J.P., B.B.
Sa sjednice su odsutni: P.F., V.D. ( nedolazak ispričali).
Sjednici je prisutan ravnatelj škole M.V.
Zapisničarka na sjednici: A. G. S.
Predsjednica Školskog odbora objašnjava da je zbog hitnosti sjednica sazvana telefonskim putem te
konstatira da je prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje. Ravnatelj škole predvodi
molitvu. Predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Školskog odbora održane dana 30. rujna 2016. godine
2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s učiteljem/učiteljicom razredne nastave na
neodređeno puno radno vrijeme povodom natječaja od dana 05. listopada 2016. 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 raspisan 05.
listopada 2016. godine. Objavljen je na internetskim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te te na
internetskoj stranici i oglasnoj ploči škole.
Na natječaj se prijavilo 12 kandidata. Svi kandidati su priložili potrebnu dokumentaciju i svi
ispunjavaju uvjete natječaja. Radnik u Katoličkoj školi mora uz stručnu spremu, i pedagošku sposobnost,
pružati svjedočanstvo ljudske, kulturne i kršćanske zrelosti te mora biti sposoban surađivati u
ostvarivanju temeljnog cilja Škole. Budući da kandidatkinja V.D. udovoljava svim prethodno
navedenim uvjetima ravnatelj predlaže zasnivanje radnog odnosa s istom.
Pristupa se glasanju te se jednoglasno donosi prethodna suglasnost u vezi sa zasnivanjem radnog
odnosa s V.D. iz Virovitice ( KLASA: 003-08/16-01/08, URBROJ: 2189-87-08-16-02) od 25. listopada
2016. godine. S V. D. , dipl. učiteljicom, će se sklopiti ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme
godine radi obavljanja poslova učiteljice razredne nastave.
Sjednica dovršena molitvom u 16.30 sati.
Zapisničarka:
A.G.S. , dipl. iur.

Predsjednica Školskog odbora:
V.M. , dipl. učiteljica

