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Virovitica, 17. ožujka 2022. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

sa 11. sjednice Školskog odbora 

   

 

  

Sjednica je održana elektroničkim putem 17. ožujka 2022. godine od 11.00 do 15.00 sati.  
Svi članovi Školskog odbora dobili su na svoje e-mail adrese poziv i dokumentaciju vezanu za 

sjednicu. Svi članovi školskog odbora potvrdili su primitak poziva za elektroničku sjednicu. 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 

za radno mjesto nastavnik/ica fizike 

3. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na temelju natječaja 

za radno mjesto tajnik/ica škole 

4. Različito 

 

 

Članovi Školskog odbora dobili su poziv s predloženim dnevnim redom. Dnevni red je 

jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 1. 

 

Članovima Školskog odbora je dostavljen zapisnik sa 10. sjednice Školskog odbora  zajedno sa 

pozivom za ovu sjednicu. Na zapisnik nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen. 

  

Ad 2. 

 

Škola je objavila natječaj koji je trajao od 25. veljače do 5. ožujka 2022. godine za zasnivanje 

radnog odnosa na radnom mjestu nastavnika/ice fizike na neodređeno vrijeme uz probni rad u 

trajanju od šest mjeseci te na radnom mjestu tajnik/ica škole na određeno vrijeme do povratka 

privremeno nenazočne djelatnice na rad.  

 

Svi članovi Školskog odbora dobili su uz poziv prijedlog odluke za zasnivanje radnog odnosa  

s Silvijom Bašić te zapisnik Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na 
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natječaj za radno mjesto nastavnika/ice fizike kako bi dobili uvid u provedeni natječajni 

postupak. 

Na radno mjesto nastavnika/ice fizike javila se je samo jedna kandidatkinja Silvija Bašić, koja 

je već u radnom odnosu u školi te stoga ravnateljica donosi odluku o neprovođenju testiranja. 

S obzirom da ona ne ispunjava formalne uvjete natječaja ravnateljica predlaže da se s njom 

sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme do 5 mjeseci.  

U skladu s člankom 19. Poslovnika o radu školskog odbora i drugih kolegijalnih tijela Školski 

odbor jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa s Silvijom Bašić na određeno 

vrijeme do 5 mjeseci. 

 

Ad 3. 

 

Svi članovi Školskog odbora dobili su uz poziv prijedlog odluke za zasnivanje radnog odnosa  

s Ivom Šimić te zapisnik Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na 

natječaj za  radno mjesto tajnika/ice škole  kako bi dobili uvid u provedeni natječajni postupak. 

Na radno mjesto tajnika/ice škole javilo se 13 kandidata. Povjerenstvo je utvrdilo kako formalne 

uvjete natječaja ispunjavaju sljedeći  kandidati:  Š. I., R. M., S. H., M. S. i F. V. te su oni pozvani 

na pisano testiranje. Pisanom dijelu ispita pristupaju dva kandidata te ga je položila samo jedna 

kandidatkinja, Iva Šimić, koja je već u radnom odnosu u školi. Također, zadovoljila je i usmeni 

dio- razgovor te se s istom predlaže zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka 

privremeno nenazočne djelatnice Mihaele Božo na rad. 

U skladu s člankom 19. Poslovnika o radu školskog odbora i drugih kolegijalnih tijela Školski 

odbor jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa s Ivom Šimić na određeno 

vrijeme do povratka djelatnice Mihaele Božo na rad.  

 

 

Ad 4. 

 

Nije bilo rasprave. 

 

Uz zapisnik su priložena sva pristigla očitovanja. 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:                                    PREDSJEDNICA 

                                                                                                            ŠKOLSKOG ODBORA 

      Iva Šimić                                              Vedrana Prpić Tuk 

 

 

 

 


