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UČENIČKI DOM 
Tomaša Masaryka 25, 

   V i r o v i t i c a 

 

 

KLASA: 003-06/19-01/04 

URBROJ: 2189-39-04/1-19-3 

Virovitica, 28. ožujka 2019. 

 

ZAKLJUČCI 

s 21. sjednice Domskog odbora održane 28. ožujka 2019. 

Sjednica je započela u 08 sati. 

 

Usvojen je sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 20. sjednice Domskog odbora; 

2. Usvajanje Odluke o izmjenama Pravilnika o radu; 

3. Usvajanje pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu; 

4. Usvajanje Odluke o izmjenama Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 

2018./2019. 

5. Donošenje Odluke o prethodnoj suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa na 

radnom mjestu odgajatelj; 

6. Različito. 

 

 

 

Ad 1. 

             Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 20. sjednice Domskog odbora. 

Ad 2. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Pravilnika o radu obrazlaže vršiteljica dužnosti 

ravnatelja Martina Tišljar. 

Zbog donošenja novog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu, 

postoji potreba da se izmjene odredbe Pravilnika o radu kako ne bi došlo do kolizije u primjeni 

propisa. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio predloženu Odluku o izmjenama Pravilnika o radu. 

 

Ad 3. 

Prijedlog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu obrazlaže 

vršiteljica dužnosti ravnatelja Martina Tišljar. Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje su stupile na snagu tijekom kolovoza 2018. godine 

propisana je, između ostalog, obveza donošenja pravilnika kojim se uređuje način i postupak 

provedbe natječaja u Učeničkom domu kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava 
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jednaka dostupnost javne službe pod jednakim uvjetima, sadržaj natječaja, način na koji se 

obavlja vrednovanje odnosno procjenjuju rezultati vrednovanja, vrši odabir  kandidata 

prijavljenih na natječaj odnosno kandidata koje je Domu uputio Ured državne uprave, 

imenovanje povjerenstva za vrednovanje kandidata i djelokrug rada povjerenstva te dostava 

izvješća ravnatelju Doma o provedenom postupku. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio predloženi Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u 

Učeničkom domu. 

 

Ad 4. 

Prijedlog Odluke o izmjenama Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018./2019. 

obrazlaže vršiteljica dužnosti ravnatelja Martina Tišljar. 

Zbog potrebe još bolje prilagodbe učenicima i radu s njima, postoji potreba za promjenom 

Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2018./2019. Ovim promjenama mijenja se 

radno vrijeme odgajatelja, noćnih pazitelja i ravnatelja. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio predloženu Odluku o izmjenama Godišnjeg plana i 

programa rada za školsku godinu 2018./2019., a navedena Odluka je prilog ovom Zapisniku. 

 

Ad 5. 

Domski odbor je jednoglasno dao vršiteljici dužnosti ravnatelja prethodnu suglasnost za 

zapošljavanje Anite Rešetar na radno mjesto odgajatelja/ice na određeno puno radno vrijeme. 

Ad 6. 

Izložen je Plan aktivnosti do kraja nastavne godine i pripreme za sudjelovanje na 44. 

Regionalnoj domijadi 2019. godine u Čakovcu i Kutini. 

 

 

Sjednica je zaključena u 08 sati i 30 minuta. 

 

 


