
         Zapisnik 8. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica  

           održane u srijedu  13. travnja  2018. godine u 12.45. sati u školskoj knjižnici 

 

Prisutni članovi Školskog odbora:  

               Zoran Dunđer, Mirjana Golubić, Kristina Horvat Vargović i  Dubravko Milanović 

Odsutni članovi Školskog odbora: 

             Sanja Kirin, Željana Hrgović-Šolc i Inga Rebić-Vampovac - opravdano odsutne 

 

Ostali prisutni :Vladimir Reider  ravnatelj škole i Milica Koletić, tajnica škole kao 

zapisničar 

 

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

je prisutne. Utvrdio je  prisutnost četiri člana Školskog odbora i mogu se donositi pravovaljane 

odluke.  

Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  7. sjednice Školskog odbora. Primjedbi 

na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 7sjednice 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 ) 
Škola je raspisala natječaj za popunu radnih mjesta koja nisu popunjena na  natječaju  prije pet mjeseci 

i nastava je organizirana tako što su  nastavnici strukovnih predmeta radili iznad norme. Natječaj je bio 

otvoren od 29.ožujka do 6. travnja 2018. godine. 

Na natječaj su se javili kandidati: 

Za nastavnika politike i gospodarstva, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, 

određeno vrijeme najduže do 31. kolovoza 2018. 

- Tatjana Košutić magistra ekonomije, završila pedagoško psihološku izobrazbu 

- Olgica Klepač, prof, sociologije 

Za nastavnika ljekovitog bilja, nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno, određeno vrijeme 

najduže do 31. kolovoza 2018. 

- Nema prijave 

Za nastavnika kozmetologije, nepuno radno vrijeme, 11 sati nastave tjedno, neodređeno  

vrijeme 

- Maja Barić profesor biologije i kemije 

- Andrea Tomašek magistra inženjerka kemijskog inženjerstva i pedagoško obrazovanje 

Za nastavnika prve pomoći, nepuno radno vrijeme, 2 sata nastave tjedno, neodređeno 

vrijeme 

- Nema prijave 

Za nastavnika stručnih predmeta u programu elektromehaničar, nepuno radno vrijeme, 3,5 

sata nastave tjedno, određeno vrijeme najduže do 31. kolovoza 2018. 

-nema prijave 

Za nastavnika stručnih predmeta u programu frizer, nepuno radno vrijeme, 2,5 sata nastave 

tjedno, određeno vrijeme najduže do 31. kolovoza 2018. 

- Renata Matovina majstor frizer 

 
Od prijavljenih kandidati   uvjete natječaja ispunjavaju Tatjana Košutić i Olgica Klepač koje su se 

prijavile za mjesto nastavnika politike i gospodarstva. 



 

Kandidatkinja Renata Matovina nema kompletnu dokumentaciju. 

Radna mjesta koja nisu popunjena nastavit će raditi nastavnici strukovnih predmeta iznad norme.  

Ravnatelj škole Vladimir Reider zatražio je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa  

za Tatjanu Košutić 

Predsjednik je otvorio je raspravu za predloženi prijedlog ravnatelja. 

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

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa  za  Tatjanu Košutić magistru ekonomije. 
  

Ad 2) 

Pitanja nije bilo i sjednica je završena u 13.00 sati 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Školskog odbora:  

 

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

 

Klasa:003-06/18-01/4 

Urbroj:2189-35-01-18-2 

Virovitica  13.travnja 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


