
 26. sjednica Školskog odbora  
 

26. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 30. rujna 2016. godine 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 
 

Ad 1.) Ovjera zapisnika 25. sjednice Školskog odbora od 30. kolovoza 2016. godine. 
 

 Bez rasprave i primjedbi Zapisnik 25. sjednice Školskog odbora od 30. kolovoza 2016. godine 
ovjerovljen je jednoglasno. 
 

Ad 2.) Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada Tehnička škole za školsku godinu 
2016./2017. 
 

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

godinu 2016./2017. 
2. Ova odluka se prilaže uz Godišnji plan i programa rada za školsku godinu 2016./2017. 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 2016. 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 2016./2017. 
 

 

O D L U K A 
1. Donosi se Školski kurikulum Tehničke škole, Zadar, Nikole Tesle 9 C, za školsku godinu 

2016./2017. 
2. Ova odluka se prilaže uz Školski kurikulum Tehničke škole za školsku godinu 2016./2017. 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 2016. 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 2015./2016. 
 

Z A K LJ U Č A K 
 1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji Nastavnog plana i programa školske godine 2015./2016. 

2. Ova zaključak se prilaže uz Izvješće o realizaciji Nastavnog plana i programa školske godine 
2015./2016. 
 

Ad 5.) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za reviziju i otpis knjižnične građe u 
knjižnici Tehničke škole.  

 

O D L U K A 
o imenovanju Povjerenstva za provođenje revizije i otpisa fonda knjižnične građe  

u knjižnici Tehničke škole  
 

1. Imenuje se Povjerenstvo za provođenje revizije i otpisa fonda knjižnične građe u knjižnici 
Tehničke škole, Zadar, Nikole Tesle 9 C, u sljedećem sastavu: 
- Tajana Žuža, prof. i dipl. bibl. 
- Nataša Kolanović, prof. 
- Maja Šatalić, mag. 

2. Zadaće Povjerenstva su:  
- pripremanje građe i dokumentacije, 
- provođenje postupka revizije, 
- utvrđivanje stvarnog stanja knjižnične građe i njene materijalne vrijednosti, 
- utvrđivanje posljedica nastalih uporabom knjižnične građe, 
- izrada zapisnika o reviziji i otpisu knjižničnog fonda, 
- donošenje prijedloga o otpisu s popisom građe za otpis i s prijedlogom o načinu 

postupanja s otpisanom građom. 



3. Istodobno s provođenjem revizije fonda knjižnične građe, provest će se i otpis dotrajale, 
uništene i zastarjele knjižnične građe. Količina otpisane knjižne građe trebala bi se, u odnosu 
na cjelokupni fond knjižnice, kretati u granicama postotaka određenih člankom 7. Pravilnika o 
reviziji i otpisu knjižnične građe. Svu otpisanu knjižničnu građu potrebno je evidentirati u 
knjizi inventara i u katalozima. 

4. Povjerenstvo po obavljenoj reviziji predaje ravnatelju zapisnik o reviziji, prijedlog o otpisu s 
popisom građe za otpis i s prijedlogom o načinu postupanja s otpisanom građom. 

5. Knjižničarka je dužna o početku i trajanju postupka revizije unaprijed obavijestiti korisnike i 
odrediti rok za povrat građe koja nije na vrijeme vraćena, tijekom revizije omogućiti vraćanje 
knjižnične građe, a rad s korisnicima prilagoditi postupku provođenja revizije. 

6. .Revizija i otpis fonda knjižnične građe u knjižnici Tehničke škole provest će se u razdoblju od 
1. listopada 2016. do 15. prosinca2016. godine. 

 

Ad 6.) Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2015./2016. 
 

 

Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2015./2016. 

 

Ad 7.) Prijedlog plana aktivnosti Školskog sportskog društva TEHNIČAR za šk. god. 2016./2017. 
 

Z A K LJ U Č A K 
Usvaja se Plan aktivnosti Školskog sportskog društva TEHNIČAR za šk. god. 2016./2017. 

 

Ad 8.) Izvješće o Zapisniku prosvjetne inspekcije o obavljenom nadzoru 29. rujna 2016. godine, 
KLASA: UP/I-600-04/16-03/00221, URBROJ: 533-23-16-0001. 
 

 

Z A K LJ U Č A K 
Školski odbor utvrđuje da se prima na znanje Zapisnik Službe prosvjetne inspekcije -Područna 
jedinica u Splitu, Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor, Ministarstva znanosti obrazovanja i 
sporta, o obavljenom nadzoru u Tehničkoj školi 29. rujna 2016. god., KLASA: UP/I-600-04/16-
03/00221, URBROJ: 533-23-16-0001. 

 
 


