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ZAPISNIK
sa 17. sjednice Školskog odbora Tehničke škole Daruvar, održane dana 05. listopada 2018.
godine u zbornici škole, s početkom u 12:15 sati.
Prisutni: Tomislav Brletić, prof., Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl. ing., Miro Kligl, ing., Zlatko
Getliher, ing., Darinka Nikolić, Marijeta Donat, Sanja Klubička, dipl. ing., ravnateljica i Željka
Znamenaček Martić, struč. spec. admin. publ., tajnica, ujedno i zapisničarka.
Odsutni: Miroslava Veltruski, prof.
Predsjednica Školskog odbora, Libuška Klubičko- Palatinuš otvara 17. sjednicu Školskog
odbora, pozdravlja sve prisutne, utvrđuje kvorum te predlaže sljedeći:
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 15. i 16. sjednice Školskog odbora
2. Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2018./2019.
3. Donošenje Godišnjeg plana za šk. god 2018./2019.
4. Razno
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1.
Predsjednica daje na usvajanje zapisnik sa 15. sjednice održane 13. rujna 2018. i zapisnik sa
16. sjednice koja je održana elektronskim putem dana 19. rujna 2018. koje su svi članovi dobili na uvid
putem elektronske pošte.
Školski odbor jednoglasno
usvaja zapisnike sa 15. i 16. sjednice Školskog odbora
AD 2.
Predsjednica navodi sljedeću točku dnevnog reda: Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god.
2018./2019. Navodi kako je Školski kurikulum razmatran na sjednici Nastavničkog vijeća dana 04.

listopada 2018.g. Ravnateljica putem prezentacije upoznaje članove sa Školskim kurikulumom. Po
završetku predstavljanja Predsjednica daje na usvajanje Školski kurikulum
Školski odbor, nakon rasprave, jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Školskog kurikuluma za šk. god. 2018./2019.
AD 3.
Predsjednica Školskog odbora predstavlja slijedeću točku dnevnog reda te daje riječ
ravnateljici. Ravnateljica predstavlja Godišnji plan za šk. god 2018./2019.
Školski odbor nakon rasprave, jednoglasno donosi

ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2018./2019.
AD 4.
Pod točkom Razno, Ravnateljica obavještava članove da je u tijeku natječaj za nastavnika/cu
hrvatskog jezika na određeno nepuno radno vrijeme – 6 sati nastave tjedno. Ravnateljica obavještava
članove kako je ovaj tjedan bio Tjedan cjeloživotnog učenja i kako je u tijeku postupak jednostavne
nabave za kupnju CNC stroja. Kako više nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 13:10
sati.

Zapisničarka:
Željka Znamenaček Martić, struč. spec. admin. publ.

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

