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UČENIČKI DOM 
Tomaša Masaryka 25, 

   V i r o v i t i c a 

 

KLASA: 003-06/18-01/10 

URBROJ: 2189-39-04/1-18-3 

Virovitica, 1. listopada 2018. 

 

ZAKLJUČCI 

s 15. sjednice Domskog odbora održane 1. listopada 2018. 

Sjednica je započela u 14 sati. 

 

Usvojen je sljedeći dnevni red: 

 

1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Domskog odbora; 

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

2017./2018.; 

3. Usvajanje Izvješća o početku i planu aktivnosti u školskoj godini 2018./2019.; 

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

2018./2019.; 

5. Usvajanje Odluke o uvjetima i cijeni smještaja i prehrane za sve vanjske korisnike 

usluga u Učeničkom domu; 

6. Usvajanje Odluke o izmjenama Pravilnika o radu; 

7. Usvajanje Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka; 

8. Različito. 

 

Ad 1. 

             Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 14. sjednice Domskog odbora. 

Ad 2. 

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

obrazovnog rada za školsku godinu 2017./2018. 

 

Ad 3. 

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

godini 2018./2019. 

 

Ad 4. 

Vršitelj dužnosti ravnatelja obrazložio je Godišnji plan i program rada za školsku godinu 

2018./2019. U njemu je detaljno opisan cjelokupan 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 
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aktivnosti. Planiraju se aktivnosti usmjerene prema boljem učenju učenika (učenje u 

blagovaonici) te se fokus stavlja na što kvalitetniji rad s učenicima. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio Godišnji plan i program rada za 2018./2019. te je 

on sastavni dio ovoga Zapisnika. 

 

Ad 5. 
 

Domski odbor je jednoglasno usvojio Odluku o uvjetima i cijeni smještaja i prehrane za 

sve vanjske korisnike usluga u Učeničkom domu. 

 

Ad 6. 

Domski odbor je jednoglasno usvojio Odluku o izmjenama Pravilnika o radu. 

 

Ad 8. 

 

 Nije bilo rasprave. 

 

 

 

Sjednica je zaključena u 14 sati i 45 minuta. 


