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UČENIČKI DOM 
Tomaša Masaryka 25, 

   V i r o v i t i c a 

 

KLASA: 003-06/17-01/12 

URBROJ: 2189-39-04/1-17-3 

Virovitica, 29. rujna 2017. 

ZAKLJUČCI 

sa 03. sjednice Domskog odbora održane 29. rujna 2017. 

Sjednica je započela u 14 sati. 

 

Jednoglasno je usvojen sljedeći dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Domskog odbora; 

2. Usvajanje Izvješća o realizaciji plana odgojno – obrazovnog rada za školsku godinu 

2016./2017.; 

3. Usvajanje Izvješća o početku i planu aktivnosti u školskoj godini 2017./2018.; 

4. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada u Učeničkom domu za školsku godinu 

2017./2018.; 

5. Donošenje odluke o prethodnoj suglasnosti u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa na 

radnom mjestu odgajatelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme; 

6. Različito  

 

Ad 1. 

             Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 02. sjednice Domskog odbora. 

Ad 2. 

Stručna suradnica Ivana Therese Štetić obrazložila je Izvješće o realizaciji plana 

odgojno – obrazovnog  rada za školsku godinu 2016./2017. Broj učenika na početku školske 

godine bio je 112, a njih 14 se ispisalo tijekom školske godine. Većina koja se ispisala bila je 

smještena u Učenički dom preko Centra za socijalnu skrb. Formirano je 6 odgojnih grupa. Opći 

uspjeh učenika je zadovoljavajući i iznosio je 3,63. Tijekom školske godine donijeto je ukupno 

33 pedagoške mjere (manje nego prošlih godina), 27 pohvala te su 4 učenika nagrađena. 

Učenike se nastojalo uključiti u oblikovanje života u Domu prema individualnim interesima te 

poticati razvoj kreativnoga izražavanja. Istaknuto je da su učenici s mentoricom Suzanom 

Sokele osvojili 1. mjesto na državnoj Domijadi u kategoriji scenske igre te da su učenici s 

mentoricom Martinom Tišljar osvojili 2. mjesto u kategoriji modnog dizajna. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio predloženo Izvješće o realizaciji plana odgojno – 

obrazovnog rada za školsku godinu 2016./2017., a navedeno Izvješće je prilog ovom Zapisniku. 

 

Ad 3. 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja Martina Tišljar podnijela je Izvješće o početku i planu 

aktivnosti u školskoj godini 2017./2018.  

Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza izvršeno je redovno uređenje zgrade. Za održavanje 

i povećanje standarda stanovanja, života i rada  u Domu okrečena je unutrašnjost zgrade, 
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okrečene su sve spavaonice, zamijenjeni su jastuci i plahte koje su bile u lošijem stanju te je 

nabavljeno 20 novih konferencijskih stolica koje su raspoređene po spavaonicama i 

zajedničkim prostorijama.  

Na upisima za školsku 2017./2018. godinu nastavlja se trend većih upisa djevojaka 

naspram mladića u Dom. Početkom nove školske godine od 81 učenika upisanog prijašnjih 

godina, njih 74 je nastavilo boraviti u Domu. Tijekom upisnih rokova i zaključno sa 1. rujnom 

2017. u Dom je upisano 38 novih učenika pa je Dom započeo školsku godinu 2017./2018. sa 

112 učenika. U međuvremenu su se još dvije učenice ispisale tako da je s današnjim datumom 

prisutno na smještaju 111 učenika.  

Školska godina 2017./18. započela je 1. rujna 2017. te smo u nedjelju 3. rujna i započeli 

s radom i prihvatom učenika od 14.00 sati.  

Kako su prvi dani školske godine inače vrlo složeni i kritični po pitanju snalaženja novih 

učenika, provodi se Program adaptacije pod vodstvom odgajateljice Suzane Sokele. U tom su 

programu potpuno angažirani svi djelatnici. Održane su sportske igre, radionica i izlet u Lovran, 

kojega su učenici metodom ankete ocijenili vrlom dobrom ocjenom. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio Izvješće o početku i planu aktivnosti u školskoj 

godini 2017./2018. 

 

Ad 4. 

Vršiteljica dužnosti ravnatelja obrazložila je Godišnji plan i program rada za školsku 

godinu 2017./2018. U njemu je detaljno opisan cjelokupni planirani odgojno – obrazovni rad, 

ali i rad svih zaposlenika izvan neposrednog odgojno – obrazovnog procesa. Planira se 

provođenje cijelog niza aktivnosti koje su se provodile i ranijih godina, a planira se uvođenje i 

novih aktivnosti. Jedna takva je „Projektni dan“. Naime, svi su odgajatelji na sjednici 

Odgajateljskog vijeća mogli predložiti jednu temu/aktivnost koja bi se provodila, a odabrana je 

aktivnost druženja s učenicima iz više domova iz Republike Hrvatske na virovitičkim 

ribnjacima u mjesecu travnju 2018. godine. Aktivnosti bi se sastojale u vožnji bicikla na 

virovitičkim ribnjacima, fotografskoj radionici, orijentacijskom hodanju po poučnim stazama i 

dr. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio Godišnji plan i program rada za 2017./2018., te je 

on sastavni dio ovoga Zapisnika. 

 

Ad 5. 

Pisanim putem od strane vršiteljice dužnosti ravnatelja zatražen je i obrazložen zahtjev 

za prethodnu suglasnost za zapošljavanje i zasnivanje radnog odnosa putem natječaja na 

radnom mjestu odgajatelj/ica. Prethodna suglasnost zatražena je za kandidata Ivana Kelečića, s 

kojim bi se sklopio ugovor o radu na određeno, puno radno vrijeme. Radnik Ivan Kelečić 

ispunjava sve uvjete natječaja. Članovima Domskog odbora dana je na uvid cjelokupna 

natječajna dokumentacija. 

Domski odbor je jednoglasno dao prethodnu suglasnost vršiteljici dužnosti ravnatelja za 

zapošljavanje Ivana Kelečića na radno mjesto odgajatelja. 

 

Ad 6. 

Članovi Domskog odbora upoznati su s činjenicom da je Vijeće roditelja izabralo svojeg 

predstavnika u Domski odbor.  

 

Sjednica je zaključena u 14 sati i 45 minuta. 


