
Zapisnik 18. sjednice Školskog odbora Industrijsko-obrtničke škole Virovitica 

održane u petak  15. veljače  2019. godine u 18.00 sati u školskoj knjižnici 

 

 

Prisutni članovi Školskog odbora: Zoran Dunđer, Mirjana Golubić, Kristina Horvat Vargović 

i  Dubravko Milanović                

Odsutni članovi:  Sanja Kirin, Inga Rebić-Vampovac,  Željana Hrgović-Šolc – opravdano                             

odsutne 

Ostali prisutni: Vladimir Reider ravnatelj škole i Milica Koletić, tajnica škole kao 

zapisničar. 

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

je prisutne. Utvrdio je  prisutnost četiri člana  Školskog odbora i mogu se donositi pravovaljane 

odluke.  

Zamolio je prisutne da iznesu primjedbe na zapisnik  17. sjednice Školskog odbora. Primjedbi 

na zapisnik nije bilo. Članovi su jednoglasno prihvatili zapisnik 17. sjednice Školskog odbora. 

Predsjednik je predložio dnevni red: 

 

       1.  Usvajanje Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica     

       2.  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 ) 

Kratko obrazloženje dao je ravnatelj Vladimir Reider. Školski odbor je na sjednici 25. siječnja 

2019. godine prihvatio  Prijedlog Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica. Prijedlog je 

dostavljen  Virovitičko-podravskoj županiji za dobivanje suglasnosti. Župan Virovitičko-

podravske županije 4.veljače 2019. god. donio je zaključak o davanju prethodne suglasnosti na 

Prijedlog Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica. Ovaj Zaključak objavit će se u 

Službenom glasniku Virovitičko-podravske županije. Ravnatelj Vladimir Reider dao je 

prijedlog za usvajanje Statuta Industrijsko-obrtničke škole Virovitica. 

Primjedbi nije bilo  i predsjednik je prijedlog dao na glasovanje.    

Članovi  Školskog odbora jednoglasno su prihvatili Statut Industrijsko-obrtničke škole 

Virovitica     

 

Ad 2) 

Ravnatelj  škole upoznao je  članove Školskog odbora  o poslovima koji su obavljeni za 

uvođenje novog programa obrazovanja CNC operatera,  upoznao ih je o sudjelovanju naših 

učenika  ma međužupanijskim natjecanjima i planovima za promidžbu škole da se ostvari plan 

upisa za prvi razred. 

Pitanja više nije bilo  

Sjednica je završena u 18.30.sati. 

 

 

Zapisničar:                                                                                Predsjednik Školskog odbora:  

 

 

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

 

KLASA :003-06/19-01/3 

URBROJ: 2189-35-01-19-2 

Virovitica  15. veljače  2019. 

 


