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         Zapisnik 33. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica  

               održane u petak  21.prosinca 2016. godine u 13.00 sati u školskoj knjižnici 

 

Prisutni: Zoran Dunđer, Sanja Kirin, Željka Matijanić-Puljić,Dubravko Milanović, Hermina 

Tkalec  i ravnatelj škole Vladimir Reider 

Odsutne :  Klaudija Presečan i Inga Rebić-Vampovac -  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  32. sjednice Školskog odbora. Primjedbi 

na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 32. sjednice Školskog odbora. 

Predsjednik je predložio dnevni red: 
1. Donošenje Odluke o nenastavnim danima 12. i 13. siječnja 2017.  

2. Izmjena Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu Industrijsko-obrtničke škole 

Virovitica 

3. 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 kratko je obrazložio prijedlog za nenastavne dane 12.i 13. 

siječnja 2017.god. Prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanje daje se mogućnost 

školskim odborima da donesu odluku prema kojoj će drugo obrazovno razdoblje umjesto 12. 

započeti 16. siječnja 2017.  

Ravnatelj Vladimir Reider predlaže da nenastavni dani budu 12. i 13. siječnja 2017. godine. 

Eventualni manjak sati nastave održat će se radnim subotama. 

Predsjednik je otvorio raspravu.  

Pitanja nije bilo i predsjednik je pozvao je članove na glasovanje   

Utvrdio  je da su članovi jednoglasno donijeli odluku o nenastavnim danima 12. i 13. siječnja 

2017.godine. 
Ad2) 

U Odluci o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu Industrijsko-obrtničke škole 

Virovitica od 1. veljače 2016. godine umjesto Marijane Huić članice iz reda roditelja, čija je 

kćerka završila školovanje u našoj školi imenuje novi član iz reda roditelja i to predsjednicu 

Vijeća roditelja Irenu Jurišić. 

Pitanja nije bilo i predsjednik je pozvao je članove na glasovanje   

Utvrdio  je da su članovi jednoglasno donijeli odluku o izmjeni  Odluke o imenovanju članova 

Povjerenstva za kvalitetu Industrijsko-obrtničke škole Virovitica i imenovali Irenu Jurišić kao novog 

člana Povjerenstva 

 

Pitanja nije bilo i sjednica je završena u 13.30 sati. 

 

Zapisničar:                                                                        Predsjednik Školskog odbora:  

 

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

 

Klasa:003-06/16-01/12 

Ur. broj:2189-35-01-16-2 

Virovitica 22 .12. 2016 
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