Tehnička škola Daruvar
Gundulićeva 14, Daruvar
tel.: 043 331 082, fax.: 043 440 141
e-mail: tsd@tsd.hr
http://www.tsd.hr
KLASA:003-06/17-01/12
URBROJ: 2111-24/01-17-04
Daruvar, 20. prosinca 2017.g.
ZAPISNIK
sa 07. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 20. prosinca 2017.
godine u zbornici škole s početkom u 14:15 sati.
Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Zlatko
Getliher, ing., Miroslava Veltruski, prof., Darinka Nikolić, Marijeta Donat, računovotkinja Ana Miota,
Sanja Klubička, dipl. ing., ravnateljica i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka.
Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 07. sjednicu Školskog
odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 06. sjednice Školskog odbora
2. Verifikacija mandata člana Školskog odbora imenovanog od strane Bjelovarskobilogorske županije
3. Rebalans Financijskog plana za 2017.g.
4. Usvajanje prijedloga Financijskog plana za 2018.g.
5. Izmjena Plana nabave za 2017.g.
6. Usvajanje Plana nabave za 2018.g.
7. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
AD 1.
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik sa 06. sjednice održane 31. listopada 2017. kojeg
su svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.
Školski odbor jednoglasno
usvaja zapisnik sa 06. sjednice Školskog odbora
AD 2.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Verifikacija mandata člana Školskog odbora
imenovanog od strane Bjelovarsko- bilogorske županije. Ravnateljica i Predsjednica pozdravljaju
gospođu Darinku Nikolić koja je imenovana Rješenjem Župana Bjelovarsko- bilogorske županije
KLASA:080-01/1701/65, URBROJ:2103-09-17-01 od 29. rujna 2017.g. Nova članica Školskog
odbora dostavila je svoje osobne podatke potrebne za daljnji rad. Potvrđen je mandat imenovane
članice provjerom identiteta.
Ravnateljica obavještava novu članicu 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 joj od toga datuma teče mandat, kao i ostalim članovima koji su izabrani
kasnije od strane Bjelovarsko- bilogorske županije.
AD 3
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Rebalans Financijskog plana za 2017.g. Svi
članovi su dobili na uvid prijedlog rebalansa Financijskog plana.
Daje riječ računovotkinji Ani Miota koja navodi da je potrebno donijeti rebalans Financijskog
plana za 2017. te obrazlaže promjene u prihodima i rashodima. Nakon rasprave predsjednica Školskog
odbora daje prijedlog rebalansa na usvajanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Rebalansa Financijskog plana za 2017.g.
AD 4.

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: usvajanje Financijskog plana za 2018.g. Svi
članovi su dobili na uvid prijedlog Financijskog plana. Daje riječ računovotkinji koja obrazlaže stavke
Financijskog plana za 2018.g Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora daje prijedlog
Financijskog plana za 2018.g. na usvajanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Financijskog plana za 2018.g.
AD 5.

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Izmjena plana nabave za 2017.g. Svi članovi
su dobili na uvid prijedlog izmjena. Ravnateljica navodi kako je potrebno donijeti izmjenu Plana
nabave za 2017.g. jer se 2017.g. nije išlo u nabavu kamiona i auta kako je bilo predviđeno Planom
nabave za 2017. Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora daje prijedlog izmjena Plana nabave
za 2017.g. na usvajanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o Izmjeni Plana nabave za 2017.g.
AD 6.

Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Plan nabave za 2018. g. kojeg su svi članovi
dobili na uvid. Računovotkinja navodi kako je Plan nabave za 2018.g. usklađen s Financijskim planom
za 2018.g. Nakon rasprave predsjednica Školskog odbora daje prijedlog Plana nabave za 2018.g. na

usvajanje
Školski odbor jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Plana nabave za 2018.g.

AD 7.
Pod točkom Razno, Ravnateljica obavještava članove da je jučer sudjelovala na sastanku u
Županiji vezano za centre kompetencije koji će se osnovati sljedeće godine u sklopu reforme
strukovnog obrazovanja. Zamišljeno je da se po jedan, eventualno dva centra osnuju za svaku županiju.
Bilo je riječi i o izgradnji đačkog doma. Na sastanku u Županiji se dogovorilo da se ide sa energetskom
obnovom strojarsko prometnog praktikuma u Zrinskoj ulici. Projektni prijedlozi u sklopu poziva
Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora podnose se od
15. siječnja 2018. U školi je 14. prosinca bilo tročlano Povjerenstvo za provođenje postupka
utvrđivanja uvjeta za izvođenje strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničara za
mehatroniku i za stjecanje kvalifikacije tehničar za računalstvo. Zatraženo je od Ministarstva znanosti
i obrazovanja (za što ravnateljica traži suglasnost i podršku Školskog odbora) a zbog iskazanog
interesa i potrebe u gospodarstvu, odobrenje za uvođenjem novog programa obrazovanja u
obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, za zanimanje CNC operater i za
uvođenjem strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehničar za elektroniku u obrazovnom
sektoru Elektonika i računalstvo, umjesto programa za elektrotehničara za kojeg zbog zastarjelosti
programa interes učenika za upis godinama opada.
Ravnatelica obavještava članove Školskog odbora da je nakon što je nastavniku tjelesne i
zdravstvene kulture Ivanu Jungeru prestao ugovor o radu zbog toga što nije položio stručni ispit u
propisanom roku zatražena potreba zapošljavanja za 13 sati nastave tjedno na neodređeno nepuno
radno vrijeme. Ured državne uprave nam je danas poslao obavijest u kojoj nam šalju nastavnika Danka
Tomašeka koji radi na neodređeno nepuno radno vrijeme u Grubišnom Polju.
Nadalje kroz točku Razno zatražena je suglasnost Školskog odbora za stručni posjet
automehničara u Ladislav. Predsjednica Školskog odbora objašanjava članovima kako taj stručni
posjet nije u školskom kurikulumu pa je za provedbu tog stručnog posjeta potrebena suglasnost
članova Školskog odbora. Članovi su suglasni da se provede stručni posjet automehaničara u Ladislav
koji bi se trebao realizirati u siječnju 2018.g. 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.

