ZAPISNIK
s 19. sjednice Upravnoga vijeća Pučkog otvorenog učilišta Slatina održane u četvrtak 24. studenog
2016. godine s početkom u 18:00 u prostorijama ravnateljstva Pučkog otvorenog učilišta Slatina
PRISUTNI ČLANOVI UPRAVNOGA VIJEĆA:
1.
2.
3.
4.
5.

Dario Medved
Damir Drokan
Mato Bubaš
Ana Šnjarić
Krpan Želja

PORED ČLANOVA UPRAVNOGA VIJEĆA SJEDNICI PRISUSTVUJE:
1. Danijela Fabric Fabijanac, prof. – ravnateljica POU
ZAPISNIK VODI: Ana Šnjarić, voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova u POU Slatina
Predsjednik Upravnog vijeća otvorio je 19. Sjednicu i pročitao dnevni red, koji je jednoglasno
prihvaćen.

ZAKLJUČAK

Primjedbi na zapisnik nije bilo i jednoglasno je usvojen.
Nakon provedene rasprave, usvojen je financijski plan za 2017. god.
Glasovanjem, dizanjem ruku, prijedlog rebalansa usvojen je s 5 glasova „ZA“.
Predsjednik otvara raspravu i daje riječ ravnateljici da iznose prijedlog godišnjeg plana i programa.
Ravnateljica govori kako nismo mijenjali kadar niti uvjete poslovanja, ali imamo jedan novi program i
to za ekonomistu putem dopisno – konzultativne nastave, dalje navodi kako godišnji plan sadrži sve
podatke o nastavnicima, polaznicima, programima, kalendar rada i razrađenu satnicu.
Predsjednik je pozvao prisutne da iznesu eventualne primjedbe na prijedlog godišnjeg plana i
programa, kako se nitko nije javio za riječ predsjednik prijedlog daje na glasovanje. Glasanjem,
dizanjem ruku, prijedlog je jednoglasno usvojen sa 5 glasova „ZA“.
Primjedbi na prijedlog Etičkog kodeksa nije bilo i jednoglasno je usvojen.
Na kraju je ravnateljica izvjestila o aktivnostima između dvije sjednice, govori kako se od 12.07.
do 30.08. održalo "Kino pod zvijezdama“.
Od 13 listopada u slatinskom kinu, koje je član Kino mreže održao se Rendez-vous au cinéma.
Tom je prigodom svečano otvoren i novouređen balkon kina.
Od 21.10. do 27.10. održana je 3. SLATINSKA MALA SCENA
U obrazovnom odjelu provodi se nastava za ekonomiste, za njemački jezik A1, ratare i radne strojeve.

Predsjednik zaključuje 19. sjednicu Upravnoga vijeća u 19.05 sati.

ZAPISNIČAR:
Ana Šnjarić

PREDSJEDNIK:
__________________________
Dario Medved

KLASA: 003-06/16-01/04
URBROJ: 2189-53-01-16-02

