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Z  A  P  I  S  N  I  K   
 

SA 39. SJEDNICE  ŠKOLSKOG  ODBORA 

OSNOVNE  ŠKOLE  STJEPANA  RADIĆA  BIBINJE 

ODRŽANE  U  UTORAK  21.2.2017. GODINE. S POČETKOM  U 12,40  SATI 

 

 

Nazočni  članovi Školskog odbora  :  

 

1. Đani Zvelf –  predstavnik Zaposleničkog vijeća 

2. Ružica Anušić  – predstavnica Učiteljskog vijeća  ( Predsjednica Školskog odbora ) 

3. Marija Mrkić –   predstavnica Učiteljskog vijeća 

4. Mile Spahija -   predstavnik Osnivača   

5. Bruno Bugarija  -  predstavnik Osnivača  

6. Vladimir Lovreković- predstavnik vijeća roditelja 

 

 

Nazočno je   6 ( šest )  članova Školskog odbora , što znači da se mogu donositi pravovaljane 

odluke 

 

Nenazočni  članovi : Vencislav Lonić  –  predstavnik  Osnivača,                                   

 

Predsjednica Školskog odbora Ružica Anušić  pozdravila je sve prisutne i zahvalila 

na njihovoj nazočnosti ovoj sjednici. 
 

Prihvaćen je predloženi dnevni red iz poziva , te je još dodana jedna točka  dnevnog reda , 

a to je davanje suglasnosti ravnateljici  za zapošljavanje djelatnice na zamjeni tako da sad 

dnevni red usvojen  po točkama   stoji : 

 

1. NATJEČAJ   ZA  RAVNATELJA/ICU – ODLUKA O IZBORU  KANDIDATA  ZA  

KOJEG  ĆE  SE  ZATRAŽITI  PRETHODNA SUGLASNOST  MINISTRA  

 
2. DAVANJE  PRETHODNE SUGLASNOSTI RAVNATELJICI  ZA  

ZAPOŠLJAVANJE  DJELATNICE  NA ZAMJENI 

 

 

1.TOČKA 
 

NATJEČAJ  ZA  RAVNATELJA/ICU – ODLUKA  O  IZBORU  KANDIDATA  ZA 

KOJEG  ĆE SE ZATRAŽITI  PRETHODNA  SUGLASNOST  MINISTRA  

       

Predsjednica  Školskog odbora Ružica Anušić upoznala je članove Školskog odbora s  

rezultatima  glasovanja za izbor kandidata za ravnatelja/icu OŠ Stjepana Radića Bibinje , 

koja su održana na sjednicama Skupa ( zbora ) radnika,Učiteljskog Vijeća  i Vijeća roditelja. 

 

Predstavnici  navedenih tijela su predali svoje pisane zaključke koji su pročitani svim 

članovima Školskog  odbora i utvrdili : 

Skup (  zbor ) radnika, Učiteljsko vijeće i Vijeće roditelja su 

prema pisanim zaključcima ( prilog ovom zapisniku ) jednoglasno glasovima svih prisutnih 

na sjednicama ( glasovalo se tajno ) izabrali , odnosno dali podršku jedinoj kandidatkinji 
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koja se javila na natječaj objavljen 1.2.2017.g. u dnevnom tisku ( 24 sata)  i web stranici škole 

Mirki Sikirić , VSS , dipl. psihologici iz Bibinja , Pelađije 11 , koja i sad trenutno obavlja  

dužnost ravnateljice  u Oš Stjepana Radića Bibinje. 

Pisani zaključci obvezuju članove Školskog odbora  da iznose stav tijela koje ih je izabralo , 

odnosno kojeg predstavljaju ( čl.16.c Statuta ). 

 

Nakon rasprave  članovi Školskog odbora je pristupili su glasovanju i donijeli ovaj : 

 

ZAKLJUČAK 

 

Školski  odbor  je javno glasovao dizanjem ruku  prema članku 16.f  Statuta  i 

jednoglasno  donio odluku o izboru kandidata za ravnatelja/icu škole , a to je Mirka Sikirić, 

VSS, dipl. psiholog iz Bibinja, Pelađije 11 , te donio odluku da se za izabranu kandidatkinju 

zatraži  prethodna  suglasnost  ministra Znanosti i obrazovanja 

 

 

2.TOČKA 

 
DAVANJE  PRETHODNE  SUGLASNOSTI  RAVNATELJICI  ZA  ZAPOŠLJAVANJE  

DJELATNICE   NA  ZAMJENI 

 

Predsjednica Školskog odbora  je pročitala zahtjev ravnateljice Mirke Sikirić , da se s 

djelatnicom Marijom Sikirić koja je trenutno na zamjeni ( zamjena za uč.raz.nastave 

Nade Režan  od 6.2.2017 ) , sklopi  novi ugovor  do povratka  odsutne  djelatnice  s 

bolovanja, ali najduže do 60 dana s datumom 21.2.2017.godine.  

 

Zahtjev  ravnateljice s obrazloženjem u prilogu ovog zapisnika 

 

ZAKLJUČAK 

 

Školski odbor  je jednoglasno dao prethodnu suglasnost na ravnateljičin prijedlog da se 

s  Marijom Sikirić , VSS , mag. primarnog obrazovanja , s položenim stručnim ispitom 

iz Bibinja sklopi novi ugovor 21.2.2017.godine do povratka djelatnice koju zamjenjuje 

s  bolovanja , a najduže do 60 dana. 

 

 

 

 

 

 

 


