
  

 

 
➢ 1. konstituirajuća sjednica Školskog odbora  
 

 

1. konstituirajuća sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 10. travnja 2017. godine 

 
 

Sjednici su od 7 (sedam) članova nazočna sva 4 (četiri) imenovana člana Školskog odbora i to:  Ana Žaja, 
predstavnica Nastavničkog vijeća, Branko Fain, predstavnik Nastavničkog vijeća, Josip Glavić, predstavnik radnika i Željko 
Skukan, predstavnik roditelja. 

Konstituirajuću sjednicu je sazvao ravnatelj Škole koji je pozdravio novoimenovane članove Školskog odbora 
poželjevši im uspjeh u radu te sukladno članku 47. stavku 3. Statuta Tehničke škole pozvao Anu Žaju, kao najstariju članicu 
Školskog odbora, da predsjedava i rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika. 

Uz pozdrav nazočnima gospođa Ana Žaja (u daljnjem tekstu: predsjedavateljica) otvara 1. konstituirajuću 
sjednicu, potvrđuje da je istoj od sedam nazočno četiri člana čime utvrđuje postojanje kvoruma za pravovaljani rad i 
odlučivanje te predlaže slijedeći 

D n e v n i   r e d: 
1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora Tehničke škole. 
2. Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora Tehničke škole. 
3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora Tehničke škole. 

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 

 Ad 1.) Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora Tehničke škole. 
 

Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se Izvješće predsjedavateljice sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora Tehničke škole i to: 
➢ iz reda roditelja koji nije radnik Škole 

Željko Skukan, roditelj učenika 1. E razrednog odjela 
➢ iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

Ana Žaja, prof., na radnim mjestu prof. Engleskog jezika 
Branko Fain, dipl. ing., na radnim mjestu prof. strukovnih predmeta strojarske skupine 

➢ iz reda radnika Škole 
Josip Glavić, mag. ing., na radnim mjestu prof. strukovnih predmeta elektrotehničke skupine. 

 
 Ad 2.) Verificiranje mandata imenovanih članova Školskog odbora Tehničke škole 
 

Z A K LJ U Č A K 
1. Utvrđuje se provedba verificikacije mandata imenovanih članova Školskog odbora Tehničke škole. 

 
Ad 3.) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora Tehničke škole 

 

O D L U K U 
o imenovanju predsjednika i zamjenice predsjednika Školskog odbora Tehničke škole 

 

1. Josip Glavić, mag. ing., na radnom mjestu prof. strukovnih predmeta elektrotehničke skupine, predstavnik 
iz reda  radnika, imenuje se predsjednikom Školskog odbora Tehničke škole. 

2. Ana Žaja, prof., na radnom mjestu prof. Engleskog jezika, predstavnica iz reda nastavnika i stručnih 
suradnika, imenuje se zamjenicom predsjednika Školskog odbora Tehničke škole. 

3. Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora traje četiri godine počevši od dana 
imenovanja 10. travnja 2017. godine. 

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na oglasnoj ploči. 
 

Odluka i zaključci su jednoglasno doneseni. 
 

Predsjedavateljica sjednice Školskog odbora:  
          Ana Žaja, prof. 


