
 

 20. sjednica Školskog odbora  
 

20. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 30. rujna 2015. godine 

 
 

Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 
 
Ad 1.) Ovjera zapisnika 19. sjednice Školskog odbora od 25. svibnja 2015. godine. 
  

 Bez rasprave i primjedbi zapisnik 19. sjednice Školskog odbora od 25. svibnja 2015. godine ovjerovljen je 
jednoglasno. 
 
Ad 2.) Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Tehnička škole za školsku godinu 2015./2016. 
 

ODLUKA 
1. Donosi se Godišnji plan i program rada Tehničke škole, Zadar, Nikole Tesle 9 C, za školsku godinu 

2015./2016. 
2. Ova odluka se prilaže uz Godišnji plan i programa rada za školsku godinu 2015./2016. i čini njen sastavni 

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

Ministarstvu znanosti obrazovanja i sporta do 5. listopada 2015. 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 2015./2016. 
 

ODLUKA 
1. Donosi se Školski kurikulum Tehničke škole za školsku godinu 2015./2016. 
2. Ova odluka se prilaže uz Školski kurikulum Tehničke škole za školsku godinu 2015./2016. i čini njen sastavni 

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

obrazovanja i sporta do 5. listopada 2015. 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 2014./2015. 

 

ODLUKA 
1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Nastavnog plana i programa školske godine 2014./2015. 
2. Ova zaključak se prilaže uz Izvješće o realizaciji Nastavnog plana i programa školske godine 2014./2015. 

 
Ad 5.) Odlučivanje o Polugodišnjem financijskom izvještaju za razdoblje 01.01.2015. -30.06.2015. 
 

ODLUKA 
1. Donosi se Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2015. -30.06.2015.  
2. Ova odluka prilaže se uz Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2015. -30.06.2015. 

 
Ad 6.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa zaposlenika do 60 dana. 
 

ZAKLJUČAK 
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 45 

dana za Majdu Kajtazović Mržljak, dipl. ing. el., na radno mjesto nastavnice strukovnih premeta elektrotehničke  
skupine, puno radno vrijeme, od 08.10.2015. godine do povratka nastavnice Mariane Milat s bolovanja, a najduže 
do 21.11.2015. godine. 
 
Ad 7.) Prijedlog odluke o imenovanju voditelja Školskog sportskog društva TEHNIČAR za školsku godinu 2015./2016. 
 

ODLUKA 
 

1. Za voditelj Školskog sportskog društva TEHNIČAR imenuje se Elvis Prtenjača, prof. Tjelesne i zdravstvene 
kulture u Tehničkoj školi. 

2. Voditelj ŠSD TEHNIČAR, Elvis Prtenjača, prof., imenuje se za školsku godinu 2015./2016., 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. 


