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 29. sjednica Školskog odbora  
 
 

 

29. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 8. veljače 2017. godine 

 
 

 
Sve odluke i zaključci su jednoglasno doneseni. 

 
 

Ad 1.) Ovjera zapisnika 28. sjednice Školskog odbora od 20. prosinca 2016. godine. 
 

 Bez rasprave i primjedbi Zapisnik 28. sjednice Školskog odbora od 20. prosinca 2016. godine ovjerovljen je 
jednoglasno. 
 

Ad 2.) Prijedlog odluke o donošenju Godišnjeg financijskog izvještaj za 2016. godinu. 
 

Donesen je Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu. 
 

 
Ad 3.) Izviješće ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te mjerama poduzetim u 
cilju zaštite prava učenika. 
 

Prihvaća se Izvješće ravnatelja Tehničke škole o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te 
mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika tijekom školske godine 2016./2017., sukladno članku 24. stavku 
2. Pravilnika o načinu postupanja odgojno--obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite 
prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima („Narodne novine“, br. 132/13.). 
 

Ad 4.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po natječaju od 25. 
siječnja 2017. godine. 
 

Daje se suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa, po natječaju objavljenom 25. 
siječanja 2017. godine, za sljedeće kandidate: 
 

Franu Vundaća, mag. ing. elektrotehnike, na radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta 
elektrotehničke skupine, na neodređeno i puno radno vrijeme;  

 

Marina Gobina, dipl. ing. strojarstva, na radno mjesto nastavnik strukovnih predmeta strojarske 
skupine, na puno radno vrijeme i određeno vrijeme do prestanka mandata ravnatelja Škole. 

 

Ad 5.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa o zasnivanju radnog 
odnosa na određeno vrijeme do 45 dana. 
 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme do 
45 dana za Martinu Gregov, prof., na radno mjesto profesorice Engleskog jezika, nepuno radno vrijeme 36/40 sati 
tjedno, od 10. veljače 2017. do povratka zamjenjivane nastavnice s bolovanja, a najduže do 26. ožujka 2017. god. 
 


