
 10. sjednica Školskog odbora  
 

10. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 28. rujna 2018. godine 

 

Sjednici su nazočni članovi Školskog odbora i to: Josip Glavić, Ana Žaja, Branko Fain, Dinko Kamber i 
Luka Kasap. 

 
Ad 1.)  Ovjera zapisnika 9. sjednice Školskog odbora od 30. kolovoza 2018. godine. 

 

Bez rasprave i primjedbi zapisnik 9. sjednice Školskog odbora od 30. kolovoza 2018. godine ovjerovljen 
je jednoglasno. 
 

Ad 2.)  Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Tehnička škole za školsku godinu 2018./2019. 
 

O D L U K A 
1. Donosi se Godišnji plan i program rada Tehničke škole, Zadar, Nikole Tesle 9 C, za školsku godinu 

2018./2019. 
2. Ova odluka se prilaže uz Godišnji plan i programa rada za školsku godinu 2018./2019. i čini njen sastavni 

dio. 
3. Škola je dužna Godišnji plan i program rada iz točke 1. ove odluke elektroničkim putem dostaviti 

Ministarstvu znanosti i obrazovanja do 15. listopada 2018. godine te ga objaviti na mrežnim stranicama 
Škole u skladu s propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. 

 
Ad 3.)  Prijedlog Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. 

 

O D L U K A 
1. Donosi se Školski kurikulum Tehničke škole, Zadar, Nikole Tesle 9 C, za školsku godinu 2018./2019. 
2. Ova odluka se prilaže uz Školski kurikulum Tehničke škole za školsku godinu 2018./2019. i čini njen sastavni 

dio. 
3. Škola je dužna Školski kurikulum iz točke 1. ove odluke elektroničkim putem dostaviti Ministarstvu znanosti 

i obrazovanja do 15. listopada 2018. godine te ga objaviti na mrežnim stranicama Škole u skladu s propisima 
vezanim uz zaštitu osobnih podataka. 

 

Ad 4.)  Izvješće o realizaciji Nastavnog plana i programa školske godine 2017./2018. 
 

Z A K LJ U Č A K 
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Nastavnog plana i programa školske godine 2017./2018. 
2. Ova zaključak se prilaže uz Izvješće o realizaciji Nastavnog plana i programa školske godine 2017./2018. 
 
Ad 5.)  Prijedlog odluke o Prvim izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu i Plana nabave za 2018. 
godinu. 

O D L U K A 
1. Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i Plana nabave za 2018. godinu. 
2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu i Plana nabave za 2018. godinu prilažu se uz ovu 

odluku. 
 
Ad 6.)  Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu. 

 

R J EŠ E NJ E 
o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu 

 

1. U Povjerenstvo za kvalitetu u Tehničkoj školi, Zadar, Nikole Tesle 9 C imenuju se: 
A) iz reda nastavnika i stručnih suradnika 

 Đani Škara, prof., pedagog (stručni suradnik) 

 Vladimir Bobić, dipl. ing. str.- prof. strukovnih predmeta strojarske skupine - mentor 

 Frane Vundać, mag. ing. el.,- prof. strukovnih predmeta elektrotehničke skupine  

 Marta Medić, mag. educ. math. et inf., prof. matematike 
B) iz reda dionika na prijedlog župana Zadarske županije: 

 Marin Juran, dipl. ing. zaposlenu u HSTec d.d. 
c) iz reda polaznika (učenika): 

 Marko Stipčević, učenik 4. C razreda (tehničar za mehatroniku) 
D) iz reda roditelja: 

 Srećko Surać, roditelj učenika 4. E raz., predsjednik Vijeća roditelja. 
 
 



 
Ad 7.)  Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2017./2018. 

 

Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2017./2018. 

 
Ad 8.)  Prijedlog plana aktivnosti Školskog sportskog društva TEHNIČAR za šk. god. 2018./2019. 

 

Z A K LJ U Č A K 
Usvaja se Plan aktivnosti Školskog sportskog društva TEHNIČAR za šk. god. 2018./2019. 

 
Ad 9.)  Prijedlog odluke o imenovanju voditelja Školskog sportskog društva TEHNIČAR za školsku godinu 
2018./2019. 

 

O D L U K A 
1. Za voditelj Školskog sportskog društva TEHNIČAR imenuje se Tonći Matas, mag. cin., na radnom mjestu 

prof. Tjelesne i zdravstvene kulture u Tehničkoj školi. 
2. Voditelj ŠSD TEHNIČAR, Tonći Matas, mag. cin., imenuje se za školsku godinu 2018./2019., a obavlja 

poslove utvrđene Pravilnikom o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih 
sportskih društava (»Narodne novine«, br. 13/14.) i Poslovnikom o radu školskog sportskog društva u 
Tehničkoj školi. 

 
Ad 10.)  Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po natječaju od 14. rujna 
2018. godine 

 

Z A K LJ U Č A K 
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme 

po natječaju objavljenom 14. rujna 2018. godine za: 
1) Miljenka Dunatova, ing. strojarstva, na radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta strojarske 

skupine, na određeno puno radno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog 
natječaja sa zaposlenikom koji ispunjava propisane uvjete ili na drugi propisani način, a najduže 5 
mjeseci; 

2) Filipa Baboka, prof. fizike i tehničke kulture s informatikom, na radno mjesto nastavnika Fizike, nepuno 
radno vrijeme 4 sata nastave tjedno te pripadajuću količinu ukupnog radnog vremena, odnosno 7/40 
sati tjedno, na određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju ponovljenog natječaja, a 
najduže do povratka zamjenjivane nastavnice na rad s punim radnim vremenom. 

 
 

 
 
 
 

         Predsjednik Školskog odbora: 
                Josip Glavić, mag. ing. 


