
 
 3. sjednica Školskog odbora  
 

 

3. sjednica Školskog odbora Tehničke škole 
održana 31. kolovoza 2017. godine 

 
 

Sjednici su nazočna četiri (4) člana Školskog odbora i to: Željko Skukan, Ana Žaja, Branko Fain i 
Josip Glavić. 

 

Ad 1.) Ovjera zapisnika 2. sjednice Školskog odbora od 29. lipnja 2017. godine. 
 

1. Bez rasprave i primjedbi zapisnik 2. sjednice Školskog odbora od 29. lipnja 2017. godine 
ovjerovljen je jednoglasno. 

 

Ad 2.) Odlučivanje o Polugodišnjem financijskom izvještaju za razdoblje 1.1.2017.- 30.6.2017. 
godine. 

1. Donosi se Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1. 1. 2017. -30. 6. 2017.  
2. Ova odluka prilaže se uz Polugodišnji financijski izvještaj za razdoblje 1. 1.2017. - 30. 6. 2017. 

 
Ad 3.) Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2016./2017. 

 

Prihvaća se Izvješće o radu Školskog sportskog društva TEHNIČAR na kraju šk. god. 2016./2017. 
 

Ad 4.) Prijedlog odluke o imenovanju voditelja Školskog sportskog društva TEHNIČAR za školsku 
godinu 2017./2018. 

 

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 2017./2018., 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 5.) Odlučivanje o provođenju višednevne izvanučioničke nastave - školske ekskurzije u 
Španjolsku učenika Tehničke škole u vremenu od 9. do 17. rujna 2017. godine. 

 

Školski odbor Tehničke škole neće koristiti pravo zabrane provođenja višednevne izvanučioničke 
nastave - školske ekskurzije u Španjolsku učenika Tehničke škole u vremenu od 9. do 17. rujna 2017. 
godine, s obzirom na odluku velike većine roditelja učenika izraženu na sastanku održanom 23. kolovoza 
2017. god. potpisivanjem izjave o suglasnosti s odlaskom njihovog djeteta na navedenu ekskurziju. 

 

Ad 6.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa po natječaju od 17. 
kolovoza 2017. godine. 
 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno 
vrijeme za Mateu Dukić, magistru inženjerku industrijskog inženjerstva, s prebivalištem u Zadru, na radno 
mjesto nastavnice strukovnih predmeta strojarske skupine - pripravnice, na puno radno vrijeme (19 sati 
nastave tjedno i 2 sata do položenog stručnog ispita), s početkom rada od 1. rujna 2017. god. 

 

Ad 7.) Odlučivanje o davanju prethodne suglasnosti o zasnivanju radnog odnosa na određeno 
vrijeme do 60 dana.  

 

Daje se prethodna suglasnost na prijedlog ravnatelja o zasnivanju radnog odnosa na određeno 
vrijeme do 60 dana za Anamariju Friganović Goić, dipl. ing. računarstva, na radno mjesto profesorice 
Računalstva, nepuno radno vrijeme 6/22 nastave odnosno 11/40 sati tjedno, od 1. rujna 2017.god. do 
zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja Škole ili na drugi propisani način, a najduže do 30. 
listopada 2017. godine. 
 
 

Odluke i zaključak su jednoglasno doneseni. 


