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         Zapisnik 29. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica  

               održane u ponedjeljak  19.rujna 2016. godine u 18.00 sati u školskoj knjižnici 

 

Prisutni: Zoran Dunđer,  Željka Matijanić-Puljić, Dubravko Milanović, Klaudija Presečan   i  

                ravnatelj škole Vladimir Reider 

Odsutne : Sanja Kirin, Inga Rebić-Vampovac i Hermina Tkalec  -  opravdano odsutne  

Predsjednik Školskog odbora Dubravko Milanović (u daljnjem tekstu predsjednik) pozdravio 

je prisutne. Utvrdio je  prisutnost većine članova Školskog odbora i mogu se donositi 

pravovaljane odluke.  

Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  28. sjednice Školskog odbora. Primjedbi 

na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 28. sjednice Školskog odbora. 

Predsjednik je predložio dnevni red: 

 

1. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  

2. Donošenje Vremenika izradbe i obrane završnog rada za šk. god. 2016./17. 

3. Određivanje iznosa zakasnine za korisnike školske knjižnice za šk. god. 2016./17. 

4. Izvješće o obavljenoj reviziji u školskoj knjižnici 

5. Razno 

Primjedbi nije bilo i predsjednik je pozvao članove na glasovanje o predloženom dnevnom 

redu. Predsjednik je utvrdio da je dnevni red prihvaćen jednoglasno. 

 Otvorio je raspravu po točkama utvrđenog dnevnog reda. 

Ad1 ) 

Ravnatelj škole Vladimir Reider zatražio je  prethodnu suglasnost za produžetak ugovora o 

radu do 60 dana za  radna mjesta  za koja treba dobiti suglasnost od ministarstva .                 

1. strukovni predmeti za zanimanje kozmetičar  Ugovor o radu -33sata  Ankica Pokupić 

2. strukovni predmeti za zanimanje kozmetičar Ugovor o radu -12 sati Snježana Božičko 

Fidušek  

3. stručna praksa za pomoćne kuhare i slastičare- Ugovor o radu- 5sati Ivan Mijac 

Predsjednik je otvorio raspravu. Pitanja nije bilo. 

Predsjednik je pozvao je članove na glasovanje  za prethodnu suglasnost. 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog 

odnosa za navedene kandidate 

 

Ad2) 

  Obrazloženje Vremenika izradbe i obrane završnog rada dao je ravnatelj škole Vladimir 

Reider. Vremenik je napravljen  prema Pravilniku o izradbi i obrani završnog rada, a bit će 

objavljen je na stranici škole i učenici mogu točno pratiti aktivnosti u svezi izrade i obrane 

završnog rada. Predsjednik je otvorio raspravu. Pitanja nije bilo. Utvrdio  je da su članovi 

jednoglasno prihvatili Vremenik izradbe i obrane završnog rada za šk.god.2016/2017.. 

Ad3) 

Ravnatelj je na prijedlog školske knjižničarke Karmele Živković uputio  prijedlog  

Školskom odboru  za uvođenje zakasnine za  školsku godinu 2016./17. Prijedlog je 

uvođenje zakasnine  prema korisnicima u iznosu 50 lipa po danu i po knjizi. Zakasnina  

ima cilj uvođenja navike redovitog vračanja posuđenih knjiga . 

Pravilnikom o radu  školske knjižnice predviđeno je iznos zakasnine određuje Školski 

odbor  prije donošenja Godišnjeg plana i programa. Predsjednik je predložio da Školski 

odbor prihvati cijenu od 50 lipa. Prijedlog je dao na glasovanje. Utvrdio je da prijedlog 

prihvaćen jednoglasno. 
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Ad 4 ) 

Revizija  u školskoj knjižnici  provedena je od 13.06.-15.07.2016. 

 Povjerenstvo za reviziju  odvojilo je  za otpis 

 na osnovu nestalosti i otuđenosti (izgubljeno) 13 svezaka 

  na osnovu pohabanosti i dotrajalosti 11 svezaka  

 

Povjerenstvo za otpis predlaže Školskom odboru Industrijsko-obrtničke škole Virovitica da 

se otpišu iz  knjižnog fonda knjižnice: 

 na osnovi dotrajalosti i pohabanosti građe 11 svezaka u vrijednosti  1293,40 kn 

 na osnovi nestalosti i otuđenosti 13 svezaka u vrijednosti                   832,10 kn  

(knjige su nestale u razdoblju od 2012.-2016.)                                   _________  

UKUPNO:     24 sveska knjižne građe u vrijednosti                           2125,50 kn     

 

Predsjednik je otvorio raspravu. Pitanja nije bilo 

Predsjednik je izvješće o reviziji u školskoj knjižnici i prijedlog za otpis iz knjižnog fonda 

dao  na glasovanje. Utvrdio je da su izvješće i prijedlog prihvaćeni jednoglasno. 

Ad 5) 

Ravnatelj je upoznao članove Školskog odbora o upisima u prvi razred  šk.god.2016./2017. 

Pitanja nije bilo i sjednica je završena u 18.30 sati                                                                                 

                                                                                 
 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Školskog odbora:  

 

Milica Koletić, dipl. ing.                                                         Dubravko Milanović, dipl. ing. 

 

Klasa:003-06/16-01/7 

Urbroj:2189-35-01-16-2 

Virovitica 19 .9. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 


