ZAPISNIK
s 01. sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u četvrtak 21. prosinca
2017. godine s početkom u 15:30 sati u prostorijama ravnateljstva Pučkog otvorenog učilišta
Slatina

PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOGA VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.

Dario Vrbaslija - predsjednik
Maja Teodorović - član
Ana Šnjarić
Željka Krpan
ODSUTNI:

5.

Anita Rastija - opravdala izostanak

PORED ČLANOVA UPRAVNOGA VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJE:
1. Danijela Fabric Fabijanac, prof. – ravnateljica POU
ZAPISNIK VODI: Marina Brusić, blagajnica – administrativna radnica u POU Slatina
Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je 01. sjednicu, pozdravio prisutne te pročitao dnevni red, koji je
jednoglasno prihvaćen.
ZAKLJUČAK

Nakon jednoglasnog usvajanja zapisnika s konstatirajuće sjednice, raspravljalo se o financijskom
planu i rebalansu za 2017. godinu koji je nakon rasprave jednoglasno prihvaćen.
Pod trećom točkom se raspravljalo o financijskom planu za naredno razdoblje (2018. -2020. godine),
koji je također jednoglasno prihvaćen.
Nakon otvaranja četvrte točke predsjednik Dario Vrbaslija je riječ dao ravnateljici Danijeli Fabric
Fabijanac, koja je redom nabrojala i opisala sve događaje koje smo imali.
- Tjedan cjeloživotnog učenja u kojem smo održali okrugli stol „Odluči i uči“ i sajam znanja na
kojem su osim nas sudjelovale i srednje škole, udruge i HZZ,
- Rendez-vous au cinema –francuski filmovi,
Dane audiovizualne baštine i izložbu starih plakata,
Dan neovisnih kina i otvaranje Art dvorane,
SMS u kojoj smo imali 4 predstave u 7 izvedbi,
Sjećanje na Vukovar - predstavljanje knjige admirala Domazeta i film Glasnije od
-

oružja,
Priredbe: osnovnih škola, DND-a, Glazbene škole, vrtić,
Župa sv. Josipa,
Policija,
Digitalno poslovanje,
Sv. Nikola,
Zimsko kino,
5 maraton kratkometražnih filmova,
Putopisne večeri koje srijedom imamo kroz cijeli mjesec.

Na kraju sjednice se donijela suglasnost za besplatno pohađanje tečaja njemačkog jezika za
predsjednika upravnog vijeća.
Predsjednik zaključuje prvu sjednicu Upravnoga vijeća u 16:20 sati.

ZAPISNIČAR:
Marina Brusić

PREDSJEDNIK:
__________________________
Dario Vrbaslija

KLASA: 003-06/17-01/06
URBROJ: 2189-53-01-17-02

