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SKRACENI ZAPISNIK
sa 50. sjednice Skokkog odbora odrLane
30. rujna 2015. godine u COOR-u Virovitica s podetkom

u

12:00 sati

Prisutni:
Mirj ana Terlecky, predsj ednica Skolskog odbora
Sini5a Palm, dlan
Mi5ela Badi6 Baronica, dlanica
Dubravka Peri5a, dlanica
SnjeZana VedriS, dlanica
Mar garita Ko vad evi6, zamj enica ravnatelj ice
Ostali prisutni:
S anj a Durasevid, zapi snidark a, tajnica Centra.
Opravdano odsutni:
Marij a Navarra, ravnatelj ica Centra
mr. sc. Alida Saradevii Moslavac, dlanica
Nevenka Krpan, dlanica
Predsjednica Skolskog odbora Mirjana Terlecky, utvrdila je da je na sjednici nazodno
pet (5) dlanova Skolskog odbora i da Skolski odbor moLe donositi sve pravovaljane odluke i
zakljudke.
Predsjednica Skolskog odbora otvorila je 50. sjednicu Skolskog odbora te predloZila
sljede6i dnevni red:

DNEVNI RED

1.

:

Usvajanje Zapisnikai Skra6enog zapisnika sa49. sjednice Skolskog odbora od 14. rujna
2015. godine
2. Verificiranje mandata dlana Skolskog odbora imenovanog od strane Vijeda roditelja
3. Usvajanje Prijedloga financijskog plana za 2016. godinu i Prijedlog projekcije
financijsko g plana za 2017 .1201 8. godinu
4. DonoSenje Godi5njeg plana i programa zaEk.god.20I5.l20I6.
5. DonoSenje Kurikulum r za Sk.god.2015.12016.
6. Dono5enje Poslovnika o radu Skolskih vije6a
7. GodiSnje Izvje56e o radu Etidkog povjerenstva COOR Virovitica
8. GodiSnje izvjeSie Skolskom odboru o radu Skolskog sportskog druStva COOR
Virovitica-Hitri6i u 5k.god. 2014.12015.
9. Plan rada Skolskog sportskog druStva COOR Virovitica-Hitri6i u Sk.god. 2015.2016.
10. Pitanja i prijedlozi

\0,1

Buduii

da dopuna

iizmjenaDnevnog redanije bilo utvrdeno je daje

sa 4

glasa,,za" usvojen

Dnevni red 50. sjednice Skolskog odbora.

Ad

1.)

Usvajanje Zapisnika i Skradenog zapisnika sa 49. sjednice ikolskog odbora odrZane
dana 14. rujna 2015. godine
Primjedbi niti dopuna na Zapisnik i Skra6eni zapisnik sa 49. sjednice nije bilo.
Utvrdeno je kako je sa 4 glasa ,,za" usvojen
Zapisnik i Slcrateni zapisnik sa 49. sjednice Skolskog odbora odriane dana I4.. rujna
2015. godine.

Ad 2.)
Verificiranje mandata ilana Skohkog odbora imenovanog od strane Vijeda roditelja
Predsjednica Skolskog odbora utvrdila je kako je na sjednici Vijeda roditelja odrZanoj
28.9.2015.
za ilanicu Skotskog odbora iz reda roditelja izabrana Snjeiana Vedrii.

Ad 3.)
Usvajanje Prijedloga financijskog plana za 2016. godinu
financijskog plana za 2017./2018. godinu

i

Prijedlog projekcije

Nakon izlagarya voditeljice radunovodstva Manuele Vr ran, Predsjednica Skolskog
odbora dala je prijedlog financijskog plana za2016. i prijedlog projekcije financijskog plana
za 2017 .1201 8. godinu na usvajanje.
Utvrtleno je kako je sa pet (5) glasova ,,2a" don€sena
Odluka o usvaianju prijedloga financijskog plana za 2016. i prijedloga projekcije
financijskog plana za 2017./2018. godinu.

uttii.

Donosenje Godilnjeg plana i program"'"
20rs./20r6.
Svi dlanovi Uditeljskog vije6a upoznatr su sa sadrZajem GodiSnjeg plana iprogramaza
Sk.god. 2015.12016.na sjednici 29.9.2015. kao i Vijede roditeljana sjednici odrZanoj 28.9.2015.
Predsjednica Skolskog odbora dala je Godi5nji plan i program na usvajanje.
Utvrdeno je kako je sa pet (5) glasova ,,2a" Ltsvojen
Godiinji plan i program za ikolsku godinu 2015./2016.

'Ad

5.)
Dono5enj e Kurikuluma za 5k. god .2015. 12016.
Uditeljsko vije6e na sjednici odrLanoj 29.9.2015. usvojilo je Kurikulum za Sk.god.
2015.12016. te se s njime upoznalo Vijede roditelja na sjednici 28.9.2015.
Utvrdeno je kako je sa pet (5) glasova ,,2a" Ltsvojen

Kurikulum za ikolsku sodinu 2015./2016.

Ad 6.)
Dono5enje Poslovnika o radu Skoht ih vije6a
Suglasnost na prijedlog Poslovnika o radu Skohkih vije6a dalo je Uditeljsko vije6e na
sjednici odrZanoj 29.9.2015. i Vijede roditelja od28.9.2015.
Utvrdeno je kako je sa pet (5) glasova ,,2a" usvojen
Poslovnik o radu Stcotstctn vijeta.

Ad 7.)
Godi5nje Izvje56e o radu Etiikog povjerensfva COOR Virovitica
Utvrdeno je kako je sa pet (5) glasova ,,2a" Ltsvojeno

Injeite

o radu Etiikog poujerenstva.

Ad 8.)
Godi5nje izvje5de Skohko- odboru o radu Skohkog sportskog dru5tva COOR
Virovitica-Hitridi u Sk.god. 2014.12015.
Utvrdeno

je

kako je sapet (5) glasova ,,2a" usvojeno

Imje1be o radu Skotskog sportskog druitva COOR Virovitica-Hitriti u ik.god
2014./20 r 5.

Ad e.)
Plan rada Skohkog sportskog dru5tva COOR Virovitica-Hitridi u Sk.god. 2015.12016.
Utvrdeno je kako je sa pet (5) glasova ,,2a" Ltsvojen
Plan rada Skolskog sportskog druina COOR Virovitica-Hitriti u ik.god. 2015./2016.

Ad

10.)

Pitanja i prijedlozi
Skolski odbor upoznat je

s

teku6om problematikom.

Virovitica, 30. rujna 2015. godine.
Zapisnik je zakljuden sa 3. stranicom.

Zapisnl(,arka:
sevid, bacc.admin.publ.

Predsjednica Skolskog odbora

ldgna Terlecky,

diplj

