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KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA U VIROVITICI  

Trg Ljudevita Patačića 3 

33000 Virovitica 

KLASA: 003-08/20-01/03 

URBROJ: 2189-87-08-20-02  

Virovitica, 11. ožujka 2020. godine 

 

                                                                       ZAPISNIK 

                           sa 6. sjednice Školskog odbora održane dana 11. ožujka 2020. godine   

                                                u sjedištu škole s početkom u 17 sati 

                                                                                        

Sjednici su prisutni: V.D. (sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Školskog odbora koja se kasnije 

pridružila sjednici), B.B., H.E., LJ.K., M.Đ. 

Sjednici je prisutan ravnatelj škole M.V. 

Zapisničarka na sjednici: A.G.S. 

 

Zamjenica predsjednice Školskog odbora sjednicu je započela pozdravom i molitvom nakon čega se 

konstatira da je prisutan dovoljan broj članova za pravovaljano odlučivanje.  

 

Zamjenica predsjednice predlaže izmjenu dnevnog reda tako da isti glasi: 

 

                                                                   DNEVNI RED 

 

1. Usvajanje zapisnika s  5. sjednice Školskog odbora 

2. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s učiteljem/icom  razredne nastave na određeno, puno 

radno vrijeme, do povratka privremeno nenazočne djelatnice na rad (40 sati tjedno), 1 

izvršitelj/ica 

3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s učiteljem/icom  povijesti na neodređeno, nepuno 

radno vrijeme (2 nastavna sata tjedno), 1 izvršitelj/ica 

4. Pravilnik o osnovnom načinu odijevanja- rasprava i usvajanje 

5. Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta- rasprava i usvajanje 

6. Pravilnik o radu Školskog odbora i drugih kolegijalnih tijela – rasprava i usvajanje 

7. Različito 

    

Izmijenjeni dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 1. 

Čita se zapisnik sa 5. sjednice Školskog odbora. Na isti nitko nije imao primjedbi te je jednoglasno 

usvojen. 

 

Ad.2.  

Izlaganje preuzima ravnatelj. Od 24. veljače 2020. godine do 03. ožujka 2020. godine bio je raspisan 

natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja razredne nastave na određeno vrijeme radi zamjene 

djelatnice koja se nalazi na bolovanju. Na natječaj se prijavilo troje kandidata.  Kako se testiranju 

odazvao samo 1 kandidat, ravnatelj je donio odluku o neprovođenju istoga te je Povjerenstvo za 

provedbu natječaja obavilo razgovor s M. N. Kandidat ispunjava uvjete natječaja propisane člankom 

105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 4. Pravilnika o odgovarajućoj 

vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Dokumentacija kandidata priložena 

prijavi na natječaj potpuna je i pravodobna. Ravnatelj je donio odluku o neprovođenju testiranja 

sukladno članku 12.st.4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja te predlaže zasnivanje radnog 

odnosa na određeno, puno radno vrijeme s M.N.  

 

Ad.3. 



2 

 

                  

                     Zapisničarka:                                             Predsjednica Školskog odbora: 

                  A.G.S. dipl. iur.                                                  V.D. dipl. učiteljica                           

 

 

Od 02. do 10. ožujka 2020. godine bio je raspisan natječaj za popunjavanje radnog mjesta učitelja 

povijesti na neodređeno, nepuno radno vrijeme. Na natječaj se prijavio jedan kandidat. Kandidat 

ispunjava uvjete natječaja propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi i člankom 20. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj 

školi. Dokumentacija kandidata priložena prijavi na natječaj potpuna je i pravodobna. Ravnatelj je donio 

odluku o neprovođenju testiranja sukladno članku 12.st.4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 

te predložio zasnivanje radnog odnosa na neodređeno, nepuno radno vrijeme s M.H.  

 

Ad.4.-Ad.6. 

Predsjednica Školskog odbora ističe kako Poslovnik o radu Školskog odbora i drugih kolegijalnih tijela 

omogućuje spajanje rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda ako su iste tematski srodne. Iz tog 

razloga se spaja rasprava o točkama dnevnog reda od Ad.3.-Ad.5. Posrijedi su opći akti škole koje škola 

mora imati prema Statutu. Pravilnik o osnovnom načinu odijevanja usvajamo sada po prvi puta, dok su 

kod preostala dva opća akta posrijedi značajnije izmjene koje se kod Poslovnika o  radu Školskog odbora 

i drugih kolegijalnih tijela odnose na proširenje odredaba Poslovnika i na rad Vijeća učenika te Vijeća 

roditelja, a kod Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta na unošenje u isti Pravilnik 

novih radnih mjesta. Predsjednica Školskog odbora poziva članove odbora, obzirom da  nisu imali 

primjedbi na opće akte škole, da se  isti usvoje. Opći akti škole jednoglasno su usvojeni. Donose se 

sljedeće odluke: 

1.Odluka ( KLASA: 003-08/20-01/03, URBROJ: 2189-87-08-20-05): I. Usvaja se Pravilnik o 

osnovnom načinu odijevanja Katoličke osnovne škole u Virovitici ( KLASA: 003-05/20-01/02, 

URBROJ: 2189-87-08-20-01), II. Pravilnik iz toč. I. Odluke će se objaviti na oglasnoj ploči škole te na 

internetskoj stranici škole, III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

2. Odluka ( KLASA: 003-08/20-01/03, URBROJ: 2189-87-08-20-06): I. Usvaja se Pravilnik o 

organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Katoličke osnovne škole u Virovitici ( KLASA: 003-

05/20-01/03, URBROJ: 2189-87-08-20-01), II. Pravilnik iz toč. I. Odluke će se objaviti na oglasnoj 

ploči škole te na internetskoj stranici škole, III. Stupanjem na snagu Pravilnika iz toč. I. Odluke  prestaje 

važiti Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Katoličke osnovne škole u Virovitici 

od dana 24. svibnja 2016. godine, KLASA: 003-05/16-01/08, URBROJ: 2189-87-08-16-01, izmjene 

Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Katoličke osnovne škole u Virovitici od 

dana 29. listopada 2018. godine, KLASA: 003-05/18-01/03, URBROJ: 2189-87-08-18-01, IV. Ova 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

3. Odluka ( KLASA: 003-08/20-01/03, URBROJ: 2189-87-08-20-07): I. Usvaja se Poslovnik o radu 

Školskog odbora i drugih kolegijalnih tijela Katoličke osnovne škole u Virovitici ( KLASA: 003-05/20-

01/04, URBROJ: 2189-87-08-20-01), II. Poslovnik iz toč. I. Odluke će se objaviti na oglasnoj ploči 

škole te na internetskoj stranici škole, III. Stupanjem na snagu Poslovnika iz toč. I. Odluke  prestaje 

važiti Poslovnik o radu Školskog odbora i drugih kolegijalnih tijela Katoličke osnovne škole u Virovitici  

od dana 24. svibnja 2016. godine, KLASA: 003-05/16-01/07, URBROJ: 2189-87-08-16-01, IV. Ova 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Ad.6. 

Nije bilo predmeta za raspravu. Dovršeno molitvom u 17.55 sati. 
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