Z A P I S N I K
SA 6. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA O Š STJEPANA RADIĆA BIBINJE
ODRŽANE U 25. LISTOPADA. 2017. GODINE. S POČETKOM U 12:00 SATI
Nazočni članovi Školskog odbora :
1. Đani Zvelf – predstavnik Zaposleničkog vijeća
2. Marijana Kandić – predstavnica Učiteljskog vijeća
3. Antonia Budanko Brkić – predstavnica Učiteljskog vijeća
4. Šime Sekula – predstavnik osnivača
5. Mile Spahija- predstavnik osnivača
Nazočno je 5 ( pet ) članova Školskog odbora , što znači da se mogu donositi pravovaljane
odluke
Nenazočni članovi : Vladimir Lovreković – predstavnik Vijeća roditelja,
Tome Šimunić – predstavnik osnivača
Ostali nazočni : Ravnateljica Mirka Sikirić
Ravnateljica Mirka Sikirić pozdravila je sve prisutne i zahvalila im na odazivu.
na njihovoj nazočnosti ovoj sjednici.
Prihvaćen je predloženi dnevni red iz poziva .
DNEVNI RED DANAŠNJE SJEDNICE JE UTVRĐEN :
1. DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH DJELATNIKA
2. ANALIZA RADA PRODUŽENOG BORAVKA

1.TOČKA
DAVANJE SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH DJELATNIKA
ZAKLJUČAK
Školski odbor jednoglasno daje prethodnu suglasnost ravnateljici na njezin prijedlog
o sklapanju ugovora o radu s kandidatima iz natječaja i to kako slijedi :
1. Za radno mjesto učitelja HRVATSKOG JEZIKA na neodređeno nepuno radno vrijeme
( 20
sati ) tjedno ( 4 sata dnevno ) od 02.11 .2017.godine sklopiti će se ugovor gospođom Ivanom
Kero iz Bibinja prof. hrvatskog jezika i književnosti .

2. Za radno mjesto učitelja ENGLESKOG JEZIKA na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 20
sati tjedno - 4 sata dnevno ) od 02.11. 2017.godine sklopiti će se ugovor s gospođom Marinom
Sikirić iz Bibinja , prof. engleskog jezika i književnosti.
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3. Za radno mjesto učitelja MATEMATIKE na određeno nepuno radno vrijeme ( 10 sati
tjedno - 2 sata dnevno ) od 02.11.2017.godine sklopiti će se ugovor na 5 mjeseci s
gospođom Marijom Sikirić , mag.primarnog obrazovanja iz Bibinja. .
4. Za radno mjesto UČITELJA GLAZBENE KULTURE na određeno nepuno radno vrijeme
(
14 sati tjedno - 2,8 sati dnevno ( zamjena za porodni dopust ) od 02.11.2017.godine sklopiti
će se ugovor s gosp.Ivanom Andrijevićom, magistrom muzike iz Zadra.
Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost da se sa djelatnicama na zamjeni Ireni Kero i
Ljerki Mint ( spremačice ) , kao i Marini Lisica ( učitelj engleskog ) sklopi ugovor na
određeno vrijeme , ali najduže 60 dana. Ugovor će se sklopiti od 26.10.2017.godine.
Školski odbor je jednoglasno dao suglasnost da se s Ivanom Sorić učiteljicom razredne
nastave sklopi ugovor na neodređeno vrijeme od 02.11.2017 na 10 sati ukupnog tjednog
radnog vremena , odnosno 2 sata dnevno na poslovima učiteljice razredne nastave.
2.TOČKA
ANALIZA RADA PRODUŽENOG BORAVKA
Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora o provedbi produženog boravka.
Sukladno odluci o pokretanju produženog boravka da će se krajem listopada napraviti
evaluacija programa, konstatirano je da usluga produženog boravka u potpunosti ispunjava
očekivanja. Roditelji su zadovoljni. Svi korisnici su podmirili svoje obveze prema školi:
roditelji troškove prehrane, a općina Bibinje plaću za djelatnicu. Potpisani su svi potrebni
ugovori između zainteresiranih partnera: roditelji – škola – općina Bibinje.
Učiteljici koja vodi produženi boravak Ivani Sorić 3. studenog ističe rok od 60 dana na koji
je bila zaposlena , te je potrebno sklopiti novi ugovor o radu, s obzirom da se usluga
produženog boravka nastavlja.
ZAKLJUČAK
Zatraženo je od predstavnika općine Bibinje, gosp. Šime Sekule, donačelnika i prisutnog
člana Školskog odbora, pismeno očitovanje o spremnosti financiranja plaće djelatnice do
20. lipnja 2018.godine.
S učiteljicom Ivanom Sorić će se sklopiti još jedan ugovor na 60 dana, a čim škola dobije
pisano očitovanje općine Bibinje, raspisati će se natječaj na određeno vrijeme do 20.lipnja
2018.godine.
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Klasa : 003-06/17-01-523
Ur.broj : 2198-1-40-17-01
U Bibinjama, 25. listopada 2017.g.

ZAPISNIČAR
_________________
( Đani Zvelf )

PREDSJEDNICA
ŠKOLSKOG ODBORA
_____________________
( Marijana Kandić )
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