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KLASA:003-06/17-01/02 

URBROJ:  2111-24/01-17-02     

Daruvar, 17. ožujka 2017.g.     
 

Z A P I S N I K 

sa 45. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane elektronskim putem dana 
17. ožujka 2017. godine.  

Početak elektronske sjenice bio je u 08:00 sati a završetak u 14:00 sati. 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje nastavnice engleskoga 

jezika na određeno nepuno radno vrijeme do 60 dana 

Članovi Školskog odbora koji su sudjelovali na elektronskoj sjednici su: Anita Cigut, prof., Sanja 

Busić, prof., Miro Kligl, ing., Damir Lneniček, dipl. ing., Zlatko Getliher, ing., Marijeta Donat 

AD 1. 

 Članovima Školskog odbora putem elektroničke pošte dostavljen je zapisnik s prethodne 

sjednice i izmjena i dopuna zapisnika sa 44. sjednice od 17. ožujka 2017.g., te su se članovi  očitovali 

o navedenim zapisnicima. Školski odbor sa 5 glasova  usvaja zapisnik s 44. sjednice Školskog odbora 

održane 30. siječnja 2017. godine te izmjene i dopune zapisnika s 44. sjednice od 17. ožujka 2017.g. 

AD 2. 

 

 Od članova Školskog odbora zatražena je prethodna suglasnost za zapošljavanje Branislave 

Blažević na radnom mjestu nastavnice engleskoga jezika na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata 

tjedno) do 60 dana, za zamjenu nastavnice Nine Tuček koja se nalazi na bolovanju / porodiljnom 

dopustu. Ravnateljica je s njom sklopila ugovor o radu do 15 dana  jer obavljanje poslova ne trpi 

odgodu. U tijeku je natječaj za zapošljavanje nastavnika engleskoga jezika. Dok se ne zaposli osoba 

na temelju natječaja potrebna je suglasnost za zapošljavanje Branislave Blaževića na radnom mjestu 

nastavnice engleskoga jezika. Članovi Školskog odbora su se jednoglasno očitovali o davanju 

prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Branislavom Blažević  iz Bjelovara, na radnom 

mjestu nastavnice engleskoga  jezika na određeno vrijeme do 60 dana, na  nepuno  radno vrijeme od 4 

sati nastave tjedno. 

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



 

 

 


