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Z A P I S N I K 

SA 3. SJEDNICE DOMSKOG ODBORA (1. u šk. god. 2021./2022.) 

održane 6.10.2021. g. u sobi za sastanke, 

Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 3,  s početkom u 16,30 sati 

 

Sjednicu je sazvala predsjednica Domskog odbora, Tatjana Vodanović, te istom predsjedavala. 

Predsjednica  je pozdravila nazočne i utvrdila da su na sjednici nazočni svi imenovani članovi 

Domskog odbora. 

 

NAZOČNI ČLANOVI: Tanja Šunjić, Tatjana Vodanović, Mirta Čoh i Željkica Ležaić 

NENAZOČNI ČLANOVI: / 

OSTALI: Darko Trošelj- ravnatelj 

                  

Dnevni red: 

                                   

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice od 8.7.2021.; 

2. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja o radu Doma u školskoj godini 

2020./2021.., na prijedlog ravnatelja; 

3. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana i programa rada Doma za školsku godinu 

2021./2022., na prijedlog ravnatelja. 

 

Predsjednica je predložila dnevni red. Na isti nije bilo primjedbi. 

 

ZAKLJUČAK: Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

 

1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice; 

Zapisnik prethodne sjednice dostavljen je članovima Domskog odbora zajedno s pozivom za 

sjednicu. Nakon kraćeg osvrta predsjednice na zapisnik, uslijedilo je njegovo usvajanje. 

 

ZAKLJUČAK: Domski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju zapisnika sa 

sjednice od 8.7.2021. 

 

2. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja o radu Doma u školskoj godini 

2020./2021.., na prijedlog ravnatelja; 

Izvještaj o radu Doma dostavljen je članicama Domskog odbora zajedno s pozivom za sjednicu.  

Na sjednici je izvještaj prezentirao ravnatelj Doma.  

Nakon rasprave uslijedilo je donošenje zaključka. 

ZAKLJUČAK: Domski odbor jednoglasno je donio odluku o prihvaćanju izvještaja o 

radu Doma za školsku godinu 2020./2021. 

 

3. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana i programa rada Doma za školsku godinu 

2021./2022., na prijedlog ravnatelja. 

Plan i program rada Doma za školsku godinu 2021./2022. (GPP) dostavljen je članicama s 

pozivom za sjednicu. Ravnatelj je iznio i obrazložio GPP. Uslijedila je rasprava. 

 

ZAKLJUČAK: Domski odbor jednoglasno je donio odluku o usvajanju Godišnjeg plana 

i programa rada Doma za školsku godinu 2021./2022. 
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Sjednica je završila u 17,20 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                         Predsjednica D. odbora:                                                                                                                          

    

 

------------------------                                                                       ----------------------------- 

Željkica Ležaić                                                                               Tatjana Vodanović, prof.   

 

 

 

 

KLASA: 003-06/21-01/01 

URBROJ: 251-492-08-21-4 

Zagreb, 6.10.2021. g. 
 


