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Z A P I S N I K 

S 42. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 12. prosinca 2016. 
godine u zbornici škole, s početkom u 14:00 sati. 

Prisutni: Anita Cigut, prof., Sanja Busić, prof., Miro Kligl, ing., Damir Lneniček, dipl. ing., Stjepan 

Trkač, dipl. ing., Marijeta Donat, Sanja Klubička, dipl. ing.,  ravnateljica i Anamarija Najdek, dipl. 

iur., tajnica, ujedno i zapisničarka. 

Odsutni: Zlatko Getliher, ing.  

Predsjednica Školskog odbora, Anita Cigut otvara 42. sjednicu Školskog odbora, pozdravlja 

prisutne članove, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice, 

2. Prijem radnika u radni odnos na određeno  radno vrijeme na temelju 

natječaja, 

3. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

 Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik s prethodne sjednice kojeg su svi članovi dobili na 

uvid putem elektronske pošte. 

Školski odbor jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o usvajanju zapisnika s 41. sjednice Školskog odbora održane 14. studenoga 2016. godine. 

AD 2. 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Suglasnost Školskog odbora za prijem 

radnika u radni odnos na temelju natječaja, te daje riječ ravnateljici. 

 Ravnateljica prvo navodi da se nastavnice Ivana Tadić Novalić i Ljubica Buzdum nalaze na 

bolovanju zbog komplikacija u trudnoći pa je Uredu državne uprave poslana prijava potrebe za 

zapošljavanje  nastavnika hrvatskoga jezika za učenike s teškoćama za tri sata nastave, nastavnika 

povijesti za dva sata nastave, te za nastavnika hrvatskoga jezika za šest sati nastave. Prema obavijesti 

Ureda državne uprave na njihovoj Listi nije bilo tehnoloških viškova. Natječaj za navedena radna 

mjesta raspisan je od 26. studenoga do 03. prosinca 2016.g. Za radno mjesto nastavnika/ice 

hrvatskoga jezika za učenike s teškoćama i hrvatskoga jezika pristiglo je  šest zamolbi. Nakon uvida 

u pristiglu dokumentaciju ravnateljica predlaže da se s Anđelkom Ilinović, mag. edukacije fonetičar 

rehabilitator i mag. edukacije hrvatskoga jezika i književnosti iz Donje Zeline sklopi ugovor o radu 

na određeno nepuno radno vrijeme na radnom mjestu nastavnice hrvatskoga jezika za učenike s 

teškoćama i na radnom mjestu za nastavnicu hrvatskoga jezika. Predsjednica Školskog odbora daje 

prijedlog na glasovanje. 
Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi 



2 

 

O D L U K U 

  

 o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno  vrijeme s 

Anđelkom Ilinović iz Donje Zeline na radnom mjestu nastavnice hrvatskoga jezika za učenike s 

teškoćama na 3 sata nastave tjedno i nastavnice hrvatskoga jezika na 6 sati nastave tjedno- zamjena 

za nastavnice koje su na bolovanju, rodiljnom/roditeljskom dopustu. 

  

 Nadalje ravnateljica navodi kako je za radno mjesto nastavnika povijesti pristiglo pet 

zamolbi od kojih jedna ne zadovoljava uvjete natječaja. ravnateljica predlaže da se s Vedranom 

Čukeljom prof. geografije i povijesti iz Šuplje Lipe sklopi ugovor o radu na određeno nepuno radno 

vrijeme na radnom mjestu nastavnika povijesti. Predsjednica Školskog odbora daje prijedlog na 

glasovanje. 
Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi 

O D L U K U 

  

 o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno  vrijeme s 

Vedranom Čukeljom iz Šuplje Lipe na radnom mjestu nastavnika povijesti na 2 sata nastave tjedno. 

 

  

AD 3. 

Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora da će se zadnjeg dana nastave prije 

božićnih i novogodišnjih praznika 23. prosinca 2106.g.u našoj školi održati Projektni dan. Time se 

želi u školu uvesti malo blagdanskog ozračja i napraviti različite radionice po želji nastavnika i 

učenika. U sklopu projektnog dana učenici će sa nastavnicima uređivati učionice, krečiti, igrati 

društvene igre, peći kolače, izrađivati ukrase itd. 

Također poziva članove Školskog odbora toga dana na prigodni božićni domjenak  s 

početkom u 13:00 sati u Zrinskoj ulici. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 14:30 sati. 

                         Zapisničarka:                                                 Predsjednica Školskog odbora: 
 
             Anamarija Najdek, dipl. iur.             Anita Cigut, prof
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