
TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC 

KLASA:003-08/16-01 

URBROJ:2109-58-16-02 

Čakovec, 12.09.2016.g. 

ZAPISNIK 

Sa 1. sjednice Vijeće roditelja Tehničke škole Čakovec održane 12.09.2014.g. u prostorima škole s 

početkom u 17.30 sati. 

Prisutni: članovi Vijeća – prema popisu, ravnatelj Dražen Blažeka,dipl.ing., Romina Rapaić,dipl.iur.- 

zapisnik. 

Ravnatelj otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. 

Čita se dnevni red koji glasi:  

1. Konstituiranje Vijeća roditelja za školsku godinu 2015./2016. – izbor predsjednika i zamjenika 

predsjednika Vijeća roditelja.  

2. Izbor predstavnika Vijeća roditelja u Školskom odboru Tehničke škole Čakovec. 

3. Izvješće o realizaciji Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole 

Čakovec za školsku godinu 2015./2016.g. 

4. Predstavljanje Školskog kurikuluma Tehničke škole Čakovec za školsku godinu 2016./2017.g. 

5. Predstavljanje Godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole Čakovec za školsku godinu 

2016./2017.g. 

6. Razno   

Dnevni red daje se na glasanje – jednoglasno se prihvaća. 

AD.1. Konstituiranje Vijeća roditelja za školsku godinu 2015./2016. – izbor predsjednika i zamjenika 

predsjednika Vijeća roditelja 

Pod ovom točkom vrši se izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća. 

Prijedlozi:  

Članovi predlažu dosadašnjeg predsjednika gosp. Dominika Murka. Isti prihvaća kandidaturu. Za 

zamjenicu se javlja gđa. Mirjana Gregur Sever i ujedno prihvaća kandidaturu. 

Za vođenje zapisnika ravnatelj predlaže, tajnicu škole,  Rominu Rapaić. 

Prijedlozi se daju na glasanje – svi za te se donosi Odluka:“ Za predsjednika Vijeća roditelja izabire se 

g. Dominik Murk, za zamjenika predsjednika gđa. Mirjana Gregur Sever, a za zapisničara Romina 

Rapaić, tajnica škole.“ 

Predsjednik pozdravlja prisutne te dalje vodi sjednicu. 

 



AD.2. Izbor predstavnika Vijeća roditelja u Školskom odboru Tehničke škole Čakovec. 

Ravnatelj je uvodno naveo da je mandat dosadašnjeg predstavnika roditelja u Školskom odboru 

istekao jer je njegovo dijete završilo školu te sada postoji potreba da se imenuje novi. 

Tajnica škole je ukratko upoznala prisutne sa obvezama člana Školskog odbora te navela da isti 

sudjeluje u donošenju svih važnijih odluka koje se tiču upravljanja škole. Školski odbor je krovno 

upravljačko tijelo škole. 

Predsjednik vijeća poziva prisutne da se jave za člana ili da nekog predlože. Javlja se gđa. Marina 

Jelinek, članica Vijeća te navodi da se kandidira predstavnika roditelja u Školskom odboru. Kratko se 

predstavlja. 

Obzirom da se drugi nisu javili, prelazi se na glasovanje – svi za te se donosi Odluka:“Za predstavnika 

Vijeća roditelja  u školski odbor izabrana je gđa.MARINA JELINEK, predstavnica roditelja 1E1 

razreda.“ 

AD.3.Izvješće o realizaciji Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole 

Čakovec za školsku godinu 2015./2016.g  

Ravnatelj je u kratkoj prezentaciji upoznao prisutne sa aktivnostima koje su se provodile u 

prethodnoj školskoj godini te je naveo: 

 planirano je bilo ukupno 59 različitih aktivnosti – realizirane su 53 aktivnosti, također navodi 

koje su to aktivnosti /stručne ekskurzije, projektni dani, Božični sajam, natjecanja…/  

 za provedbu pojedinih aktivnosti iz kurikuluma - prikupljeno je od roditelja ukupno 62.400 

kuna,tijekom realizacije navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 63.203 kuna, 

 ukupno 87 zaposlenika – 76 nastavnika, od toga 11 mentora i savjetnika 

 ukupno 794 učenika u 35 razrednih odjela na početku školske godine 

 INVESTICIJSKA ULAGANJA – oko 170.000 kn /zamjena unutarnje stolarije i soboslikarski 

radovi (istočni dio školske zgrade)/, OPREMANJE ŠKOLE – uloženo preko 120.000 kn, 

(laboratorij automatike-pneumatike  - oprema Siemens i … (br. 53),  laboratorij robotike – 

preuređivanje (br. 9 A), laboratorij elektrotehnike – radni stolovi (br. 48), elektroradionica – 

odvodnja, soboslikari (br. 52)) 

AD.4. Predstavljanje Školskog kurikuluma Tehničke škole Čakovec za školsku godinu 2016./2017.g. 

Ravnatelj upoznaje prisutne sa Školskim kurikulumom za 2016./2017.g. 

Prvenstveno navodi  što su misija i vizija škole: 

Vizija Tehničke škole Čakovec:  

 ”TŠČ prepoznatljiva po kvaliteti odgoja i obrazovanja učenika, te partnerstvu sa svim dionicima 

odgojno- obrazovnog procesa” – zato ŽELIMO: 

 pratiti i uvažavati potrebe naših učenika,  

 da učenici usvajaju kvalitetna znanja,   sposobnostima   i   odgojne  vrijednosti, 

 oblikovati poticajno okruženje za učenje i demokratizirano školsko okruženje,  



 da učenici budu aktivni nositelji svog razvoja,  

 pripremiti učenike za programe cjeloživotnog učenja,  

 njegovati i razvijati humane  odnose  među  svim  sudionicima  odgojno-obrazovnog  procesa  

temeljene na razumijevanju, poštovanju i povjerenju  

Misija naše škole:  

 osigurati sustavan način poučavanja u stjecanju temeljnih i stručnih kompetencija sa 

zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih IT tehnologija   

 odgajati učenike u skladu sa kulturnim i civilizacijskim vrijednostima poštujući njihove 

sposobnosti i sklonosti 

AKTIVNOSTI 

  Izvannastavne aktivnosti     - 11 aktivnosti  

  Školski projekti       - 9 aktivnosti  

  Projekti u zajednici      - 14 aktivnosti  

  Aktivnosti vezane uz značajne datume    - 6 aktivnosti  

  Izvanučionička nastava      - 12 aktivnosti 

  SVEUKUPNO je planirano 52 aktivnosti  

  - ukupna vrijednost svih aktivnosti je oko 60.000 kn 

  - za provedbu aktivnosti 80 kn/učeniku – razrednicima predati do 15.11.2016. 

  - za sva ostala eventualna davanja roditelji prethodno dobivaju pisanu informaciju – obrazac 

za suglasnost 

Ravnatelj nastavno nabraja sve aktivnosti koje se nalaze u Školskom kurikulumu. 

 

AD.5. Predstavljanje Godišnjeg plana i programa rada Tehničke škole Čakovec za školsku godinu 

2016./2017.g. 

Ravnatelj predstavlja Godišnji plan i program te navodi: 

1.  PROGRAMI- u Školi se izvodi ukupno 15 različitih programa od toga 4 četverogodišnja programa 

po novom kurikulumu, jedan gimnazijsko područje / u sektoru strojarstva – 1 četverogodišnji i 5 

trogodišnjih programa, u sektoru elektrotehnike-računalstva – 3 četverogodišnja i 3 trogodišnja 

programa i 2 programa u trogodišnjem trajanju za učenike po prilagođenom programu (TES)/. 

2. UČENICI – 817 učenika – od toga 15 učenica – 36 razrednih odjela. 

3. KADROVSKA STRUKTURA – 91 zaposleni od toga 79 nastavnika. 

4. ORGANIZACIJA NASTAVE 

REDOVNA NASTAVA –  14 općeobrazovnih predmeta (2 izborna) i 122 strukovna predmeta (35 

izbornih) 

MEĐUPREDMETNA NASTAVA – Građanski odgoj i obrazovanje 

FAKULTATIVNA NASTAVA – Njemački jezik – 2. strani jezik – za učenike upisane u 1. razred – NOVO !  

DODATNA NASTAVA – matematika 1.-4., računalstvo 1.-4.; priprema za DM  

DOPUNSKA NASTAVA – matematika 1.r po potrebi  

5. ORGANI ŠKOLE 

Školski odbor – 7 članova 

Stručna tijela škole: 

1. Nastavničko vijeće – 75 članova 

2. Razredno vijeće – 36 odjela 



3. Vijeće razrednika – 36 članova 

4. Stručna vijeća – 7 voditelja, po sektorima 

5. Prosudbeni odbor za završni rad – preko 30 nastavnika 

6. Ispitno povjerenstvo za državnu maturu – 7 članova 

7. Pedagoško vijeće – 14 članova 

8. Vijeće učenika – 36 članova 

9. Vijeće roditelja – 36 članova 

6.MATERIJALNO TEHNIČKI UVJETI RADA – plan investicija: 

• U TŠČ ukupno preko 5.100 m2; 16 učionica, 12 laboratorija, 3 radionice  

• Adaptacija školske radionice – planirano za ljeto 2017. ??? (zajednički projekt MŽ)  

• Opremanje laboratorija (elektroradionica 52, hidraulika 54, robotika 9A) 

• zamjena unutarnje stolarije i soboslikarski radovi u centralnom dijelu škole  

• Računalna oprema za lab. 31 – ukupno  je 110 računala za učenike u laboratorijima 

• oprema za automatiku-hidrauliku-pneumatiku-CNC tehnologije-robotika 

7.PRAKTIČNA NASTAVA 

• a) školska radionica – u 1. razredima najvećim dijelom,  

• b) licencirane radionice – u 73 radionice na praksi je 280 učenika trogodišnjih zanimanja 

• - odlična suradnja sa većinom poduzetnika prilikom upisa u 1. razrede – osigurali su ukupno 

88 Ugovora o naukovanju, a za CNC operatere slijedi 48 ugovora u 2. razredu  

8.KALENDAR RADA ŠKOLE 

• 1. polugodište 5. rujna do 23. prosinca 2016. 

• 2. polugodište 12. siječnja do 15. lipnja (19. svibnja) 2017. 

• - proljetni praznici 13. – 21. travnja 2017. 

• Državna matura – 6. – 28. lipnja 2017. 

• Završni rad – obrana rada 31. svibnja do 9. lipnja 2017. 

• Dopunski rad – 3. srpnja do 11. srpnja 2017. 

• Popravni ispiti – 22. – 25. kolovoza 2017. 

• Službene informacije pratiti na - www.tsck.hr  

• RASPORED SATI – objavljen na web stranici škole  

•  VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA – za 1. polugodište (16 tjedana – od 7.9.2015. do 

16.1.2016.) objava do 5.10.2015. 

• FINANCIJSKI IZDACI za roditelje: 

• - do 15.9.2016. – 30 kn za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 

• - do 15.11.2016. – 80 kn za aktivnosti iz školskog kurikuluma 

AD.6. Razno. 

Pod ovom točkom članovi vijeća se uključuju u raspravu te postavljaju dodatna pitanja: 

 Obzirom na trajanje odnosno završetak zimskih praznika u toku „skijaškog tjedna“ da li 

učenici mogu izostati do kraja tjedna ako idu na skijanje – DA, uz napomenu roditelja. 

 DODATNA NASTAVA za obrtnike – u pravilu ne, ali moguće su iznimke 

 ZAŠTITNA ODIJELA – svi učenici 1. razreda dobivaju u školi – donacija tvrtke LTH,  

 IZOSTANCI ZBOG SPORTSKIH AKTIVNOSTI – uz ispričnicu kluba i supotpis roditelja 

 

Obzirom da nema daljnjih tema i pitanja, sjednica se zaključuje u 19:00 sati. 

Zapisnik: Romina Rapaić,dipl.iur.  Predsjednik Vijeća roditelja: Dominik Murk 

http://www.tsck.hr/

