
 

 

Tehnička škola Daruvar 

Gundulićeva 14, Daruvar 

tel.: 043  331  082, fax.: 043  331  030 

e-mail: tsd@tsd.hr 

http://www.tsd.hr 

 

KLASA:003-06/17-01/03 

URBROJ:  2111-24/01-17-02     

Daruvar, 27. ožujka 2017.g.     
 

Z A P I S N I K 

s 46. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 27. ožujka 2017. 
godine u uredu ravnateljice, s početkom u 14:15 sati. 

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

Lneniček, 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 46. sjednicu Školskog odbora, pozdravlja 

sve prisutne, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći: 

D n e v n i   r e d : 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar 

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za zapošljavanje 

nastavnice engleskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme na 

temelju natječaja 

4. Razno 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

AD 1. 

 Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik s prethodne sjednice održane elektronskim putem 

kojeg su svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte. Nakon rasprave, 

Školski odbor jednoglasno  

usvaja zapisnik sa 45. sjednice Školskog odbora održane elektronskim putem dana 17. ožujka 

2017. godine. 

 

AD 2. 

 

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: usvajanje Prijedloga izmjena i dopuna 

Statuta Tehničke škole Daruvar. Svi članovi su dobili na uvid Prijedlog izmjena i dopuna Statuta 

putem elektroničke pošte. Ravnateljica navodi razloge zbog kojih se pojedine odredbe Statuta brišu 



 

 

ili mijenjaju. Navodi da  je donesen Zakon o izmjeni i dopuni zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnim i srednjim školama (N.N. br. 07/17) kojim je se briše čl. 126 a u kojem je bilo propisano 

da ravnatelj mora imati licenciju za rad ravnatelja. Zbog te izmjene potrebno je brisati stavak 3. 

članka 62. Statuta, te članak 182. Statuta kojim je bilo propisano da se članak 62. st.3. primjenjuje od 

01. siječnja 2017.g. Nadalje ravnateljica pojašnjava da se prema Pravilniku o izmjeni pravilnika o 

kriterijima za izricanje pedagoških mjera mijenja članak 4. prema kojemu se sada pojednostavljuje i 

olakšava opravdavanje izostanaka učenika s nastave. Zbog te izmjene potrebno je izmijeniti i članak 

112. Statuta Tehničke škole Daruvar. 

Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora daje Prijedlog izmjena i dopuna Statuta  na 

usvajanje 

Školski odbor jednoglasno donosi  

O D L U K U 

  

O usvajanju Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Tehničke škole Daruvar 

 

AD 3. 

 

 Ravnateljica navodi kako je bio raspisan natječaj za zapošljavanje nastavnika engleskoga 

jezika za zamjenu nastavnice Nine Tuček koja se nalazi na bolovanju, rodiljnom /porodiljnom 

dopustu. Pristigle su dvije zamolbe, od Branislave Blažević iz Bjelovara i  od Danijele Krejči iz 

Daruvara. Niti jedna od njih ne ispunjavaju uvjete natječaja. Od članova Školskog odbora 

ravnateljica je zatražila  prethodnu suglasnost za zapošljavanje Branislave Blažević na radnom 

mjestu nastavnice engleskoga jezika na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno) do povratka 

nastavnice Nine Tuček na rad, odnosno pošto je nestručna osoba do kraja nastavne godine a to je 14. 

lipnja 2017.g.  

 Nakon rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donosi  

 

O D L U K U 

  o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Branislavom Blažević  iz 

Bjelovara, na radnom mjestu nastavnice engleskoga  jezika na određeno  nepuno  radno vrijeme od 4 

sati nastave tjedno do povratka nastavnice Nine Tuček na rad, odnosno do kraja nastavne godine, do 

14. lipnja 2017.g. 

AD 4. 

 

Pod točkom Razno ravnateljica navodi kako se nekoliko učenika plasiralo na državna 

natjecanja iz informatike, za elektroinstalatera, automehaničara, tehničara cestovnog prometa i za 

vozača motornog vozila. Obavještava kako je od Županije pristiglo rješenje o rasporedu sredstava iz 

Proračuna BBŽ-a te su prema tom rješenju financijska sredstva školi znatno smanjena. Nadalje još 

obavještava članove kako je u tijeku treća faza obnove središnjeg dijela krovišta u Zrinskoj ulici. 

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, Predsjednica zaključuje sjednicu u 14:50 sati. 

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



 

 

 


