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KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA 
S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI 
Trg Ljudevita Patačića 3 
33000 Virovitica 
 

KLASA: 007-04/22-02/05 

URBROJ: 2189-73-04-22-2 

 

Virovitica, 19. listopada 2022. godine 

 

 

 

Z A P I S N I K 

s 14. sjednice Školskog odbora 

   

 

  

Sjednica je održana 19. listopada  2022. godine s početkom u 15,15 sati. 

 

PRISUTNI: 

Članovi školskog odbora: Vedrana Prpić Tuk 

                                           Ivana Svoboda 

         Julijana Jahn Babić 

 

          Ravnateljica: Marijana Novak Stanić                                    

          Zapisničarka: Mihaela Božo 

                                    

ODUSTNI: Renata Pažin 

                    Maja Ivanac 

  

 

Sjednicu Školskog odbora otvorila je predsjednica koja je pozdravila sve prisutne i 

započela je uvodnom molitvom, nakon čega je utvrđen kvorum, te predložen slijedeći dnevni 

red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Školskog odbora 

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

za radno mjesto spremač/ica 

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

za radno mjesto nastavnik/ica glazbene umjetnosti 

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

za radno mjesto nastavnik/ica fizike 

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

za radno mjesto tajnik/ica škole 

6. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na temelju kanonskog 

mandata za radno mjesto vjeroučitelja 

7. Različito 
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Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi i isti je jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 1. 

 

Predsjednica otvara prvu točku dnevnog reda, usvajanje zapisnika s 13. sjednice Školskog 

odbora koji je dostavljen članovima Školskog odbora zajedno s pozivom za ovu sjednicu. Na 

zapisnik nije bilo primjedbi i jednoglasno je usvojen. 

  

Ad 2. 

 

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici koja navodi kako je na 

natječaj za radno mjesto spremač/ica stiglo 24 prijava, od kojih je 11 kandidata dostavilo 

potpunu dokumentaciju te se oni pozivaju na testiranje. Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje 

kandidata prijavljenih na natječaj za radno mjesto spremač/ica provelo je pisano i usmeno 

testiranje  kandidata te ravnateljici dostavilo rezultate testiranja kandidata. Ravnateljica 

predlaže članovima Školskog odbora zasnivanje radnog odnosa s najbolje rangiranom 

kandidatkinjom Anom Turkalj. Prijedlog je dan na usvajanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu 

spremač/ica na puno neodređeno radno vrijeme s Anom Turkalj.  

 

Ad 3. 

 

Predsjednica  otvara treću točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici koja navodi kako se na 

natječaj za radno mjesto nastavnik/ica glazbene umjetnosti javila jedna kandidatkinja koja ne 

ispunjava uvjete natječaja, ali je dostavila svu potrebnu dokumentaciju.  

Sukladno članku 107. stavku 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12, 86/12., 94/13., 

152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete 

iz članka 105. navedenog Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od 5 mjeseci, a do zasnivanja 

radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja 

ne ispunjava propisane uvjete. Ravnateljica predlaže da se s kandidatkinjom Andreom Grdenić 

sklopi ugovor o radu na temelju članka 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi.   

Prijedlog je dan na usvajanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu 

nastvnice glazbene umjetnosti na određeno nepuno radno vrijeme s Andreom Grdenić.  

 

Ad 4. 

 

Predsjednica otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici koja navodi kako se na 

natječaj za radno mjesto nastavnik/ica fizike javila  jedna kandidatkinja koja ne ispunjava uvjete 

natječaja, ali je dostavila svu potrebnu dokumentaciju.  

Sukladno članku 107. stavku 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(„Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12, 86/12., 94/13., 

152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete 

iz članka 105. navedenog Zakona, natječaj će se ponoviti u roku od 5 mjeseci, a do zasnivanja 

radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni se odnos može zasnovati s osobom koja 

ne ispunjava propisane uvjete. Ravnateljica predlaže da se s kandidatkinjom Silvijom Bašić 

sklopi ugovor o radu na temelju članka 107. st. 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi.   



 

 
 

Prijedlog je dan na usvajanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu 

nastvnice fizike na određeno nepuno radno vrijeme sa Silvijom Bašić.  

 

 

Ad 5. 

 

Predsjednica otvara petu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici koja navodi kako je na 

natječaj za radno mjesto tajnik/ica škole od pristiglih prijava samo jedna koja ispunjava sve 

formalne uvjete natječaja i čija je prijava potpuna te ravnateljica predlaže da se s 

kandidatkinjom Ivom Šimić sklopi ugovor o radu na određeno vrijeme kao zamjena za 

djelatnicu Mihaelu Božo koja koristi roditeljski dopust kao pravo na rad s polovinom punog 

radnog vremena, do povratka Mihaele Božo na rad u punom radnom vremenu.  

Prijedlog je dan na usvajanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu 

tajnika škole na određeno nepuno radno vrijeme s Ivom Šimić. 

 

Ad 6. 

 

Predsjednica otvara šestu točku dnevnog reda i daje riječ ravnateljici koja navodi kako je od 

ove školske godine za vjeroučitelja postavljen vlč. Krunoslav Siroglavić koji ima trajni mandat. 

Sukladno članku 107. stavku 11. podstavku 5. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12, 

86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) s osobom koja se zapošljava na radnom 

mjestu vjeroučitelja radni odnos se zasniva bez natječaja, no međutim Školski odbor mora dati 

prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa. Ravnateljica predlaže da se s vlč. 

Krunoslavom Siroglavićem sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme temeljem članka 107. 

st. 11. podstavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.   

Prijedlog je dan na usvajanje. 

 

Školski odbor jednoglasno donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu 

vjeroučitelja na neodređeno nepuno radno vrijeme sa Krunoslavom Siroglavićem. 

 

Ad 7. 

 

Predsjednica otvara sedmu točku dnevnog reda. Nije bilo rasprave. 

 

 

Sjednica je završena u 15,35 sati molitvom. 

 

 

 

 

ZAPISNIČARKA:    PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 

   Mihaela Božo                      Vedrana Prpić Tuk 
 

 

 

 


