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         Zapisnik 27. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica  

               održane u petak 18. travnja 2016. godine u 18.00 sati u školskoj knjižnici 

 

Prisutni: Zoran Dunđer,  Željka Matijanić-Puljić, Dubravko Milanović, Inga Rebić-

Vampovac,  Hermina Tkalec i ravnatelj škole Vladimir Reider 

Odsutne :  Klaudija Presečan i Sanja Kirin -  opravdano odsutne  

Predsjednik Školskog odbora Dubravko Milanović (u daljnjem tekstu predsjednik) pozdravio 

je prisutne. Utvrdio je  prisutnost većine članova Školskog odbora i mogu se donositi 

pravovaljane odluke.  

Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  26. sjednice Školskog odbora. Primjedbi 

na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 26. sjednice Školskog odbora. 

Predsjednik je predložio dnevni red: 

1. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa 

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 ) 

Obrazloženje je dao ravnatelj škole Vladimir Reider.  

Natječaj za popunu radnog mjesta škola je objavila zbog bolovanja Nikoline Pinc.  

 Do sada na zamjeni je radila Renata Matovina s ugovorom o radu na pet mjeseci zbog 

neispunjavanja uvjeta.  Novi natječaj je objavljen 1.travnja 2016.godine. 

 

Za nastavnika/cu strukovnih predmeta u zanimanju kozmetičar, puno radno vrijeme, 22 

sata nastave tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja prijavili su se kandidati: 

- Renata Matovina ,kozmetičar 

- Matija Fabijanić,elektrotehničar 

Ravnatelj je zatražio prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za  Renatu Matovinu. 

Članovi  Školskog obora nisu imali primjedbi i glasovali su jednoglasno za prethodnu 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa  za Renatu Matovinu na određeno vrijeme,do 

povratka djelatnice s bolovanja, a najduže do pet mjeseci. 

Ad2) 

Na prošloj sjednici donijeta je Odluka  o rashodovanju imovine koja se ne koristi. 

Ravnatelj Vladimir Reider  obavijestio je članove Školskog odbora  o očitovanju 

Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,šport i tehničku kulturu da suglasnost osnivača za 

prodaju rashodovane imovine  čija ukupna vrijednost iznosi 51.000,00 kn nije potrebna i 

raspolaganje će se provesti po Odluci Školskog odbora. Licitacija će se provesti  tijekom 

svibnja. 

Obavijestio je i o promjeni zanimanja za upis u prvi razred, Ministarstvo nije odobrilo upis 

autoelektričara i elektromehaničara jer nije bilo upisa prethodne tri godine u ta zanimanja. 

Predložen je veći broj učenika  u zanimanja instalater grijanja i klimatizacije. 

Učenici trećeg razreda zanimanja instalater grijanja i klimatizacije postigli su odličan 

uspjeh na državnom natjecanju u Zagrebu, osvojili su drugo mjesto. Na Državna natjecanja 

još idu učenici zanimanja stolar i cvjećar. 
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Pitanja više nije bilo i sjednica je završena u 18.45 sati 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Školskog odbora:  

 

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

 

Klasa:003-06/16-01/5 

Urbroj:2189-35-01-16-2 

Virovitica 18 .4. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


