
REPUBLIKA HRVATSKA 

ŽUPANIJA POŽEŠKO-SLAVONSKA 

TEHNIČKA ŠKOLA 

ŠKOLSKI ODBOR 

 

Klasa: 602-01/22-05/23 

Urbroj: 2177-12-01/1-22-2 

Požega, 06. listopada 2022. godine 

 

Z A P I S N I K 
sa sjednice Školskog odbora Tehničke škole u Požegi 

 

Sjednica Školskog odbora održana je dana 06. listopada 2022. godine u prostorijama škole s 

početkom u 09,00 sati. 

 

PRISUTNI: predsjednica - Karolina Kraljević Malvić, članovi - Hrvoje Mikolčević, Marijan  

                    Živković, Anto Baltić, Dalibor Knežević. 

 

ODSUTNI: članovi – Ljuban Čolić, Tomislav Marinović – svi opravdano. 

 

OSTALI PRISUTNI: zapisničar Tomislav Pečur, tajnik škole, Zoran Galić, ravnatelj škole. 

 

 

D N E V N I   R E D 

 
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora odnosno sjednice od  

01. rujna 2022. godine, 

 

2. Verificiranje mandata novoizabranog člana Školskog odbora iz redova Vijeća 

roditelja Tehničke škole, 

 

3. Izvješće o radu škole za 2021./2022. školsku godinu, 

 

4. Godišnji plan i program rada škole za 2022./2023. školsku godinu, 

 

5. Kurikulum škole za 2022./2023. školsku godinu, 

 

6. Usvajanje izvješća za samovrednovanje rada škole u 2021./2022. školskoj godini te 

imenovanje članova Povjerenstva za kvalitetu u 2022./2023. školskoj godini, 

 

7. Različito. 

 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 

 

Ad 1. 

 

Na zapisnik Školskog odbora sa sjednice održane dana 01.09.2022. godine nitko od prisutnih nije 

imao primjedbe te je isti jednoglasno prihvaćen. 

 

 

 



Ad 2.  

 

Pod drugom točkom dnevnog reda verificiran je mandat novom članu Školskog odbora Daliboru 

Kneževiću iz Požege, Varelovac 52, koji je predstavnika roditelja.  

 

Ad 3. 

 

Pod trećom točkom dnevnog reda usvojeno Izvješće o radu škole za prethodnu 2021./2022. 

školsku godinu. 

 

Ad 4. 

 

Pod četvrtom točkom dnevnog reda usvojen Godišnjeg plana i programa rada škole za 2022./2023. 

školsku godinu, koji u sebi sadrži i Godišnji plan i program rada škole za obrazovanje odraslih. 

 

Ad 5. 

 

Pod petom točkom dnevnog reda usvojen Školski kurikulum za 2022./2023. školsku godinu. 

 

Ad 6. 

 

Pod šestom točkom dnevnog reda, usvojeno je Izvješće za samovrednovanje rada škole u 21./22. 

školskoj godini. 

 

Nakon usvajanja prethodno navedenog, predloženi su članovi Povjerenstva za kvalitetu u 

2022./2023. školskoj godini: 

 

1. Zoran Galić, dipl. ing., ravnatelj škole, predsjednik povjerenstva, 

2. Andreina Bekafigo Starčević, predstavnik Nastavničkog vijeća – član, 

3. Tomislav Marinović, ispred Osnivača škole – član. 

4. Ivanka Srdarević, roditelj – član, 

5. Emanuel Marković, učenik III. b razreda – član. 

 

Navedeni prijedlog članova povjerenstva za kvalitetu, jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 7. 

 

Pod točkom različito istaknuto je da se dana 07. listopada 2022. obilježava Dan učitelja, tako da  

neće biti nastave a planiran je i izlet u Stobreč za zaposlenike. 

 

Nakon navedenog prisutni su informirani o aktivnostima vezano za projekte u koje je škola 

uključena.  

 

Sjednica završena u 10,15 sati. 

 

 

       Zapisnik sačinio:                                                               Predsjednica Školskog odbora: 

Tomislav Pečur, dipl. iur.                                                       Karolina Kraljević Malvić, prof. 

 

 

 


