CENTAR ZA ODGOJ. OBRAZOVANJE

I

REHABILITACIJU
VIROVITICA
Srorsrr oDBoR
LJUDEVITA GAJA 42
VIROVITICA
KLASA: 003-08/1 6- 021 09
URBROJ: 2189-22-10- 1 6-03

SKRACENI ZAPISNIK

sa62. sjednice Skolskog odbora odrLane
6. srpnja 2016. godine u COOR-u Virovitica s podetkom

u I 1:00 sati

Prisutni:
Mirj ana Terlecky, predsj ednica Skolskog odbora
SiniSa Palm, dlan
mr. sc. Alida Saradevid Moslavac, dlanica
Dubravka Peri5a, dlanica
Mi5ela Badi6 Baronica, dlanica
Nevenka Krpan, dlanica
Ostali prisutni:
Sanj a Durasevi6, zapisnidarka
Marij a Navarra, ravnatelj ica Centra
Odsutni:
Snj eZana VedriS. dlanica
Predsjednica Skolskog odbora Mirjana Terlecky pozdravlja sve prisutne, utvrduje da
je na sjednici nazodno Sest (6) dlanova Skolskog odbora i da Skolski odbor mole donositi sve
pravovaljane odluke i zakljudke.
Predsjednica Skolskog odbora otvara 62. sjednicu Skolskog odbora te predlale
sljedeii dnevni red:

DNEVNI RED

:

1. Usvajanje Zaprsnrka i

3.
4.

Skradenog zapisnika sa 61. sjednice Skolskog odbora od 14.
lipnja 2016. godine
Razmatranje zahtjevazazaltitu dostojanstva zaposlenice Jasne Komar od 30. svibnja
2016. i Melite Kljudec od26. studenog 2015. godine
Razmatranje podneska predstavnika Vije6a roditelja od24.5.2016. godine
Izvje56e Povjerenstva za ttvrdivanje mogudnosti rada mobilnog strudnog tima i/ili

5.

savjetovaliSta
Razno, pitanja i prijedlozi

2.

Predsjednica Skolskog odbora dopunila je Dnevni red todkom; DonoSenje Odluke o
izmjeni i dopuni Financijskog plan za20l6. godinu.
Todka 5. predloLenog Dnevnog reda postaje todka 6.
Utvrduje se kakojejednoglasno usvojen predloieni i dopunjeni

Dnevni red 62. siednice Skolskog odbora.

Ad

Usvajanje Zapisnika i
2016. godine

1.)
sa
61. sjednice Skolskog odbora od 14.
Skradenog zapisnika

lipnja

Utvrduje se kako su
Zapisnik i Slcrateni zapisnik sa 61. sjednice Skolskog odbora odrZane dana I4. lipnja
2 0 1 6. godine usvoj eni j ednoglasno.

Ad 2.)
Razmatranje zahtjeva za za5titu dostojanstva zaposlenice Jasne Komar od 30. svibnja
2016. i Melite Kljuiec od26. studenog 2015. godine

ilanovi Skol.kog odbora na prethodnoj sjednici

14.6.2016. zatraLili su pisano

oditovanje ravnateljice u roku od 10 dana o navodima dviju zaposlenica.
ilanovi Skolskog odbora oditovanja su zaprimili neposredno proje podetka danaSnje
sjednice. Svi su se sloZili kako je ravnateljica pisano oditovanje trebala dostaviti u
navedenom roku te sujednoglasno suglasni za odrZavanie nove sjednice.
Sjednica zakazana za 7.7.2016. u 8.00 sati.

Ad 3.)
Razmatranje podneska predstavnika Vijeda roditelja od 24.5.2016. godine
Predsjednica Skolskog odbora konstatira kako su dlanovi Skolskog odbora oditovanje
o razlozima neorganiziranja izleta zaprimili neposredno prije odrZavanja dana5nje sjednice te
predlaLe da se o toj todki takoder raspravi na iduioj sjednici.
Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Ad 4.)
Izvje5de Povjerenstva za utvrdivanje mogudnosti rada mobilnog struinog tima
i/ili savjetovaliSta
Dubravka PeriSa podnijela je IzvjeS6e Skolskom odboru o mogu6nostima uvodenja
novih programa koje je sastavni dio ovog Zapisnika. O Izvje56u je upoznato i Uditeljsko
vije6e.
Predsjednica Skolskog odbora pohvaljuje i podrLava proSirenje programa, predlaLe
izradu programa, edukaciju djelatnika, te prikupljanje informacija o broju potrebite djece.
Takoder predlaLe o tome obavijestiti Osnivada radi obobravanja pro5irenja djelatnosti i
osiguravanj e eventualne financij ske pomo6i.
Izujeite Poujerenstva za utvrdivanje mogutnosti rada mobilnog struinog tima i/ili
s auj etovali i ta usv oj eno j e j e dno glasno.

Ad s.)
Dono5enje izmjene i dopune Financijskog plana za2016. godinu
Svi dlanovi Skolskog odbora upoznati su s prijedlogom izmjene i dopune Financijskog
plana. Prethodnu suglasnost na izmjenu i dopunu Financijskog plana za2016. godinu dalo je
Gradsko vijeie Grada Virovitice 20.lipnja20l6. godine.
Konstatira se kako je jednoglasno donesenq Odluka o

usvoianju izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za odgoj, obrazovanje
rehabilitaciju Virovitica za 2016. godinu.
Ad 6.)
Razno, pitanja i prijedlozi

i

Ravnateljica je podnijela izvje56e o;
- obavljenoj Reviziji i prijedlogu zaotpis knjiZnidne gratle
- planiranom roditelj skom sastank u za I<r aj ko lovoza
- Nalazom o provedenom strudno-pedago5kom nadzoru zaprimljenom29.6.2016. godine
- sudjelovanju na manifestaciji ,,Rokovo"
- projektima i aktivnostima

Drugih pitanja nije bilo.

Sjednica zavrlenau 12.30 sati.
Virovitica, 6. srpnja 2016. godine.
Zapisnik je zakljuden sa 3. stranicom.

Predsj ednica Skolskog odbora

Mirjana Terlecky, dipl.iur.

3._

