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ZAPISNIK
sa konstituiraju6e sjednice Skolskog odbora odrLane
31. kolovoza20l6. godine u COOR-u Virovitica s podetkom u 13:00 sati

Prisutni:
Durcla Aragovid, dlanica
Vesna Grbac, dlanica
Vesna S.r"pu.. dlanica
Melita Kljudec, dlanica
Dijana Stani6, dlanica

Ostali prisutni:
S anj a Durasevi6, zapisnidarka
Marij a Navarra, ravnatelj ica Centra

Sukladno dlanku 31. Statuta COOR Virovitica, sjednicu je sazvala ravnateljica Marija
Navarra, a nakon imenovanja ve6ine dlanova Skolskog odbora.
Ravnateljica je pozdravila prisutne te utwdila kako do izbora predsjednika i zamjenika
predsjednika sjednicu vodi najstariji dlan.
Melita Kljudec, preuzela je daljnje vodenje sjednice.
Predsjedavateljica Melita Kljudec za sjednicu predlaLe sljede6i

DNE\,IIU RED

1.

2.
3.
4.

:

Izvje5de predsjedavatelja sjednice o imenovanim dlanovima Skolskog odbora
Verificiranje mandata imenovanih dlanova Skolskog odbora
Izbor predsjednika i zamjenlkapredsjednika Skolskog odbora
Razno, pitanja i prijedlozi

Utvrduje

se kako je

jednoglasno usvojen predloZeni

Dnevni red konstituirajute sjednice Skolskog odbora.

Ad 1.)
Izvje5de predsjedavatelja sjednice o imenovanim ilanovima Skohkog odbora
Predsjedavateljica je proditala Zapisnik Uditeljskog vije6a i Zapisnik Izbornog odbora
od24. kolovoza 2016. godine iz kojeg je vidljivo kako je Uditeljsko vije6e u Skolski odbor
imenovalo;
1. Melitu Kljudec, prof.def.

---*

2.

Dijanu Stani6, diPl.kateheta

predsjedavateljica je proditala Rjesenje o imenovanju dlanova Skolskog odbora COOR
Virovitica koje je donio Gradonadelnik Grada Virovitice 25. kolovoza 2016. godine,
KLASA:602-0Ilt6-01/4, URBROJ:2189101-0411-16-2, a Centar zaprimio 26. kolovoza2076.
godine, kojim se u Skolski odbor imenuju;
1. Durdica Aragovid, diPl.Polit.
2. mr.sc. Vesna SerePac,
3. Vesna Grbac, diPl.oec.
predsjedavaju6a dodaje, kako je pokrenut postupak rzborapredstavnika radnika u
St<olski odbor.
Ad 2.)

Verificiranje mandata imenovanih ilanova Skol.kog odbora
Sukladno dlanku 33. Statuta COOR Virovitica, verifikaciju mandata imenovanih
dlanova obavila je predsjed avajtlaprovjerom identiteta pojedinog dlana s podacima iz akta o
imenovanju.

Ad 3.)
Skolskog odbora
predsjednika
Izbor predsjednika i zamjenika
prema dlanku 34. stavku 1. Statuta za predsjednlkai zamjenika predsjednika Skolskog
odbora moLe biti izabran svaki dlan prema osobnoj ili prihvadenoj kandidaturi.
Vesna Grbac za predsjednicu predlaZe Durdu Aragovid'
Vesna Serepac slaZe se s prijedlogom Vesne Grbac'
Melita Kljudec zazamjenicu predlaZe Dijanu Stani6.
Drugih prijedloga nije bilo.
predsjedava3ueJaa;e na glasanje prijedlog da se zapredsjednicu Skolskog odbora
imenuje Durda Aragovid, azazamjenicu Dijana Stani6.

Konstatira se kako je iednoglasno donesena sliedeta

ODLUKA
o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skokkog odbora

I.
Za predsjednicu skolskog odbora imenuje se Durda Aragovid, dipl.polit.

il.
Za zamlenicu Predsjednice Skolskog odbora imenuje

se

Dijana Stani6, dipl.kateheta.

Ad 4.)
Razno, pitanja i prijedlozi
Daljnje vodenje sjednice preuzela je predsjednica Skolskog odbora Durda Aragovii.
predsjednic aizlivljrle t<ato 1e danas, 31.8.2_016. stigla preporudena po5ta naslovljena
nu Skolrki oibor, te je istu otvorila pred dlanovima Skolskog odbora. Uvidom konstatira kako
znanosti, obrazovanja i sporta, samostalnog
3e St<olski odbor zaprimio Prijedlog Ministarstva

sektora za inspekcijski nadzor, SluZbe prosvjetne inspekcije-PJ u Osijeku, KLASA:UP/I-60004115-02100295, URBROJ:533-23-16-0013, za razrje5enje rarmateljice COOR Virovitica.
Predsjedni ca predlale da se Prije dlog za razrjesenje umnoZi svim dlanovima Skolskog
odbora zajedno sa Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru obavljenom 14.9.2015.,1 1.10.2015. i
7.7.2016. godine, kako bi se razmotrio navedeni prijedlog, te da se sjednica Skolskog odbora
odrLi 5.9.2016. u 12.00 sati.
Svi dlanovi suglasni su s prijedlogom Predsjednice Skolskog odbora.

Sjednica zakljudenau 13.20 sati
Virovitica, 3 1. kolovo za 2016. godine.

Zapisnik zakljuden sa 3. stranicom.

Aragovid,

di

l.polit.

