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Daruvar, 17. svibnja 2018.g.
ZAPISNIK
sa 11. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 17. svibnja 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 ( od treće točke dnevnog reda) i Anamarija Najdek, dipl. iur., tajnica, ujedno i zapisničarka.
Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 11. sjednicu Školskog
odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje da su svi članovi Školskog odbora prisutni te predlaže
sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Školskog odbora
2. Odluka o izboru kandidata za ravnatelja/icu za kojeg se traži prethodna suglasnost
ministra
3. Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje tajnika/ce na određeno puno radno
vrijeme
4. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
AD 1.
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik sa 10. sjednice održane 10. svibnja 2018. kojeg su
svi članovi dobili na uvid putem elektronske pošte.
Školski odbor jednoglasno
usvaja zapisnik sa 10. sjednice Školskog odbora
AD 2.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Donošenje Odluke o izboru kandidata za
ravnatelja/icu za kojeg će se zatražiti prethodna suglasnost ministra. Predsjednica podsjeća članove da
je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavljen 29. travnja 2018.g. u Večernjem listu, na
oglasnoj ploči škole, web stranici škole te na web stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok za
podnošenje prijava je bio osam dana od dana objave natječaja. Školski odbor na sjednici održanoj dana
10. svibnja 2018. godine utvrdio je da su na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice zaprimljene
dvije zamolbe: od Sanje Klubička, dipl. ing. iz Daruvara- dostavljena u propisanom roku, s potrebnom

dokumentacijom, te je utvrđeno da kandidatkinja ispunjava uvjete za ravnateljicu Škole i od mr. sc.
Mire Matijaša, prof. iz Zagreba- dostavljena u propisanom roku, s potrebnom dokumentacijom, te je
utvrđeno da kandidat ispunjava uvjete za ravnatelja Škole. Članovi Školskog odbora iz reda
Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja te Skupa radnika ostalim članovima čitaju zapisnike s glasovanja
te na kraju pisane Zaključke. Na sjednicama Nastavničkog vijeća, Vijeću roditelja i Skupu radnika,
održanih dana 14. svibnja 2018. godine, u skladu s člankom 66., 67. i 68. Statuta Škole, tajnim
glasovanjem, potrebnu većinu svih članova Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika,
dobila je Sanja Klubička, dipl. ing., i to Nastavničkog vijeća 48 glasova, Vijeća roditelja 15 glasova i
Skupa radnika 57 glasova. Nakon rasprave predsjednica konstatira da se može prijeći na javno
glasovanje, sukladno s člankom 69. Statuta Škole. Javnim glasovanjem, potrebnu većinu svih članova
Školskog odbra dobila je SANJA KLUBIČKA, dipl. ing., sa 7 (sedam) glasova, te se donosi:
ODLUKA o izboru kandidatkinje SANJE KLUBIČKA, dipl. ing., za ravnateljicu za koju se
traži prethodna suglasnost ministrice prije imenovanja ravnateljice, koja se dostavlja Ministarstvu
znanosti i obrazovanja radi dobivanja suglasnosti ministrice za imenovanje SANJE KLUBIČKE,
dipl. ing., ravnateljicom Tehničke škole Daruvar.
AD 3
Pod trećom točkom predsjednica Školskog odbora pozvala je ravnateljicu da se pridruži
članovima na sjednici. Ravnateljica obavještava članove kako je na natječaj za tajnika/cu na određeno,
puno radno vrijeme koji je objavljen 02. svibnja 2018.g. pristiglo ukupno 7 zamolbi, od kojih jedna
kandidatkinja ne ispunjava uvjete natječaja .Od članova Školskog odbora ravnateljica je zatražila
prethodnu suglasnost za zapošljavanje Željke Znamenaček Martić, struč. spec. admin. publ. iz
Daruvarskog Brestovca na radnom mjestu tajnice na određeno puno radno vrijeme do povratka tajnice
Anamarije Najdek na rad.
Nakon rasprave, članovi Školskog odbora jednoglasno donose
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa sa Željkom Znamenaček Martić,
struč. spec. admin. publ. iz Daruvarskog Brestovca, na radnom mjestu tajnice na određeno puno radno
vrijeme, do povratka tajnice Anamarije Najdek na rad

AD 4
Pod točkom Razno nije bilo pitanja ni prijedloga te se Predsjednica zahvalila članovima na
sudjelovanju i sjednica je zaključena u 14:40 sati.
Zapisničarka:
Anamarija Najdek, dipl. iur.

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

