ZAPISNIK
s 39. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 30. rujna 2016. godine
u učionici br.12, s početkom u 15:00 sati.
Prisutni: Anita Cigut, prof., Miro Kligl, ing., Stjepan Trkač, dipl. ing., Marijeta Donat, Sanja
Klubička, dipl. ing., ravnateljica i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka.
Odsutni: Sanja Busić, prof., Damir Lneniček, dipl. ing., Zlatko Getliher, ing. koji su opravdali svoj
nedolazak
Predsjednica Školskog odbora Anita Cigut otvara 39. sjednicu Školskog odbora, pozdravlja
prisutne članove, a posebno novu članicu Školskog odbora Marijetu Donat, utvrđuje kvorum te
predlaže sljedeći:

Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
2. Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2016./2017.
3. Donošenje Godišnjeg plana za šk. god 2016./2017.
4. Izvješće o radu Školskog odbora za prošlu školsku godinu
5. Verifikacija mandata člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja,
6. Osiguranje učenika,
7. Suglasnost za 3. fazu izmjene krovišta u Zrinskoj 29
8. Suglasnost za uređenje školskog parkirališta
9. Otpis fiktivnog manjka iz IPA projekta
10. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.
AD 1.
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice kojeg su svi članovi dobili
putem e-maila.
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju zapisnika s 38. sjednice Školskog odbora održane 15. rujna 2016. godine.
AD 2.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Donošenje Školskog kurikuluma za šk.
god. 2016./2017. Ravnateljica putem prezentacije upoznaje članove sa Školskim kurikulumom. Po
završetku predstavljanja Predsjednica daje na glasovanje usvajanje Školski kurikulum
Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Školskog kurikuluma za šk. god. 2016./2017.
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AD 3.
Predsjednica Školskog odbora predstavlja slijedeću točku dnevnog reda te daje riječ
ravnateljici. Ravnateljica predstavlja Godišnji plan za šk. god 2016./2017.
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2016./2017.

AD 4.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izvješće o radu Školskog odbora za prošlu
školsku godinu. Navodi kako je tijekom prošle školske godine bilo ukupno 7 sjednica. Nakon što je
pobliže izložila izvješće predlaže glasovanje o navedenoj točki dnevnog reda
Školski odbor jednoglasno donosi

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o radu Školskog odbora za šk. god. 2015./2016.
AD 5.
Predsjednica Školskog odbora predstavlja slijedeću točku dnevnog reda te predstavlja novu
članicu Školskog odbora Marijetu Donat koja je izabrana iz reda Vijeća roditelja na sjednici održanoj
22. rujna 2016.g.
Svi članovi jednoglasno prihvaćaju Marijetu Donat za članicu Školskog odbora iz reda
roditelja učenika.

AD 6.
Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda- osiguranje učenika.
Ravnateljica predstavlja ponude koje su pristigle od osiguravajućih kuća: Jadransko osiguranje,
Wiener osiguranje, Croatia osiguranje, Grawe, Euroherc i Sunce osiguranje. Nakon rasprave
odlučeno je da će se još kontaktirati Sunce osiguranje kako bi se dogovorili bolji uvjeti osiguranja
učenika.
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AD 7.
Predsjednica Školskog odbora predstavlja slijedeću točku dnevnog reda te daje riječ
ravnateljici. Ravnateljica podsjeća članove školskog odbora na protekle dvije faze obnove zgrade u
Zrinskoj 29 te navodi potrebu mijenjanja krovišta. Radovi na krovištu procijenjeni su na oko
68.000,00 kuna. Ravnateljica traži suglasnost za navedene radove. Školski odbor, nakon rasprave,
jednoglasno donosi

ODLUKU o davanju suglasnosti za izmjenu krovišta u Zrinskoj 29

AD 8.

Predsjednica Školskog odbora navodi sljedeću točku dnevnog reda- uređenje školskog
parkirališta. Ravnateljica navodi kako je u dogovoru sa Županijom oko plaćanja troškova uređenja
školskog parkirališta. Procijenjeni troškovi su 23.000,00 kuna a poslove uređenja bi odradio Darkom
Daruvar.
Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za uređenje školskog parkirališta
AD 9.
Predsjednica Školskog odbora predstavlja slijedeću točku dnevnog reda te daje riječ
ravnateljici. Ravnateljica podsjeća članove na IPA projekt koji je završio prije 4 god. Potrebno je
otpisati manjak koji je ostao. Ravnatelj ASOO putem maila poslao je dopis u kojem navodi kako
prema Tehničkoj školi Daruvar više nemaju nikakva potraživanja.
Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi
ODLUKU
O otpisu fiktivnog manjka iz IPA projekta

AD 10.

Pod točkom Razno nastavnica Libuška Klubičko Palatinuš putem prezentacije predstavila je
Izvješće o Samovrednovanju Škole koje je jednoglasno usvojeno. Nadalje, jednoglasno je dana
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suglasnost za upis učenice Ankice Jakovljević koja je navršila 17 godina u prvi razred u obrazovni
program za zanimanje Pomoćni kuhar i slastičar. Prema zamolbi voditelja Aktiva elektrotehnike
Školski odbor odobrio je nastavniku Krunoslavu Kulhavi odlazak na dvodnevni certifikacijski
seminar MTCNA tvrtke „MikroTik“ te plaćanje troškova seminara u iznosu od 3.150,00 kuna.

Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, predsjednica zaključuje sjednicu u 16:20 sati.

Zapisničarka:

Predsjednica Školskog odbora:

Anamarija Najdek, dipl. iur.

Anita Cigut, prof
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