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ZAPISNIK
sa 06. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 31. listopada 2017.
godine u zbornici škole s početkom u 14:30 sati.
Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Zlatko
Getliher, ing., Miroslava Veltruski, prof., Marijeta Donat, Sanja Klubička, dipl. ing., ravnateljica i
Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka.
Odsutni: Darinka Nikolić
Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 06. sjednicu Školskog
odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 05. sjednice Školskog odbora
2. Verifikacija mandata članova Školskog odbora imenovanih od strane Bjelovarskobilogorske županije
3. Prijem radnika u radni odnos na temelju natječaja- davanje prethodne suglasnosti
za zapošljavanje
4. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
AD 1.
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik sa 05. sjednice održane 28. rujna 2017. kojeg su
svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.
Školski odbor sa četiri glasa
usvaja zapisnik sa 05. sjednice Školskog odbora
AD 2.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Verifikacija mandata članova Školskog
odbora imenovanih od strane Bjelovarsko- bilogorske županije. Ravnateljica pozdravlja članove
Zlatka Getlihera i Miroslavu Veltruski koji su imenovani Rješenjem Župana Bjelovarsko- bilogorske

županije KLASA:080-01/1701/65, URBROJ:2103-09-17-01 od 29. rujna 2017.g. Novi članovi
Školskog odbora dostavili su svoje osobne podatke potrebne za daljnji rad. Gospođa Darinka Nikolić
koja je također imenovana od strane županije ispričala se zbog nedolaska na sjednicu. Ravnateljica
obavještava nove članove da je konstituirajuća sjednica ovoga saziva Školskog odbora bila 23. svibnja
2017. kada su imenovani članovi iz reda Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Radničkog vijeća, te
da im od toga datuma teče mandat.
AD 3.
Predsjednica Školskog odbora predstavlja slijedeću točku dnevnog reda te daje riječ
ravnateljici. Ravnateljica obavještava članove Školskog odbora kako je natječaj za nastavnika/cu
njemačkoga jezika na neodređeno nepuno radno vrijeme od 12 sati nastave tjedno bio raspisan od 09.
do 16. listopada 2017. jer je na tome radnom mjestu bila zaposlena nastavnica Snježana Horak iz
Daruvara bez odgovarajuće stručne spreme te se prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i
srednjim školana natječaj trebao ponoviti u roku od 5 mjeseci. Na natječaj se jedina javila Snježana
Horak koja je u međuvremenu diplomirala te je stekla akademski naziv magistra edukacije njemačkoga
jezika i književnosti i magistra edukacije hrvatskoga jezika i književnosti. Ravnateljica traži od članova
Školskog odbora prethodnu suglasnost za zapošljavanje na temelju natječaja Snježane Horak, mag.
educ. philol. germ. et mag. educ. philol. croat. na radnom mjestu nastavnice njemačkoga jezika na
neodređeno i nepuno radno vrijeme od 12 sati nastave tjedno
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Snježanom Horak, mag. educ.
philol. germ. et mag. educ. philol. croat. iz Daruvara na radnom mjestu nastavnice
njemačkoga jezika na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 12 sati nastave tjedno
AD 4.
Pod točkom Razno, Ravnateljica obavještava članove o obilježavanju 25 godina od osnivanja
Tehničke škole Daruvar koje će biti 03. studenoga 2017.g., te ih poziva da prisustvuju prigodnom
programu i domjenku. Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 15:10 sati.

Zapisničarka:
Anamarija Najdek, dipl. iur.

Predsjednica Školskog odbora:
Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing

