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KLASA:003-06/18-01/02 

URBROJ:  2111-24/01-18-02     

Daruvar, 24. travnja 2018.g.     
Z A P I S N I K 

sa 09. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 24. travnja 2018. 
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, Sanja Klubička, dipl. ing.,  

ravnateljica i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka. 

Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 09. sjednicu Školskog 

odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da su svi članovi Školskog odbora prisutni te predlaže 

sljedeći: 

D n e v n i   r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 08. sjednice Školskog odbora 

2. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 

3. Razno 
 

 

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 

AD 1. 

       Predsjednica daje na usvajanje  zapisnik sa 08. sjednice održane 31. siječnja 2018. kojeg su 

svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.  

Školski odbor jednoglasno 

usvaja zapisnik sa 08. sjednice Školskog odbora 

 

AD 2. 

   Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Raspisivanje natječaja za izbor i 

imenovanje ravnatelja/ice škole. Sadašnjoj ravnateljici Sanji Klubička je ovo peta godina mandata te  

Školski odbor mora raspisati prema čl. 63. Statuta  natječaj za imenovanje ravnatelja najkasnije 60 

dana prije isteka mandata aktualne ravnateljice. Predsjednica navodi članovima uvjete za ravnatelja te 

dokumentaciju potrebnu za javljanje na natječaj. Dogovoreno je da se natječaj objavi u Večernjem 

listu u nedjelju 29. travnja 2018.g. Nakon proteka roka od osam dana od objave natječaja, Školski 

odbor će se ponovno sazvati kako bi se razmatrale pristigle prijave po natječaju. Nakon rasprave 

Školski odbor donosi Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice 



 

 

AD 3 

Pod točkom Razno, Ravnateljica obavještava članove kako će se sljedeći tjedan raspisati 
natječaj za tajnika/cu na određeno, puno radno vrijeme jer tajnica u 6. mjesecu odlazi na bolovanje/ 
rodiljni/roditeljski dopust.   

Nadalje, ravnateljica obavještava članove kako je nastavnica engleskoga jezika Jelena Sabljak 

koja je mijenjala nastavnicu Ninu Tuček zatražila sporazumni raskid ugovora. Ravnateljica je zatražila 

prethodnu suglasnost za  zapošljavanje Anje Dragičević na radnom mjestu nastavnice engleskoga 

jezika na određeno nepuno radno vrijeme (4 sata tjedno) do povrataka nastavnice Nine Tuček na rad, 

odnosno najkasnije do 60 dana od zasnivanja radnog odnosa. 

Nakon rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose  

 

O D L U K U 

  o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa s Anjom Dragičević  iz Osijeka, 

na radnom mjestu nastavnice engleskoga  jezika na određeno  nepuno  radno vrijeme od 4 sata nastave 

tjedno. 

 

Nadalje, Ravnateljica obavještava članove kako je danas održana hitna sjednica Nastavničkog 

vijeća vezano za upise u prve razrede. Ministarstvo ne dopušta upis kako je bilo planirano pa je 

potrebno donijeti odluku s kojim zanimanjima ići u upis, da li s tehničarem za elektroniku ili 

tehničarem za mehatroniku. Prijedlog ravnateljice je da se ide s upisom tehničara za mehatroniku. 

Odluka je teška te navodi kako program ET neće biti zaboravljen nego je za sada na čekanju. Nakon 

rasprave, članovi Školskog odbora složili su se s ravnateljičinim prijedlogom te donijeli odluku da se 

ide s upisom programa za tehničara za mehatroniku. 
 Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 15:10 sati.  

                         Zapisničarka:                                                 Predsjednica Školskog odbora: 
           Anamarija Najdek, dipl. iur.                      Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing.



 

 

 


