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                                             Z  A  K  LJ  U Č A K   
 

       SA  7. SJEDNICE  ŠKOLSKOG  ODBORA  O Š  STJEPANA  RADIĆA  BIBINJE 

ODRŽANE  U ČETVRTAK  21.12. 2017. GODINE. S POČETKOM  U 10:00  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. Tome  Šimunić - predstavnik osnivača 

 

Nazočno je   pet    (  5  )  članova Školskog odbora , što znači da se mogu donositi 

pravovaljane odluke 

 

Nenazočni  članovi :  Mile Spahija – predstavnik osnivača  i  Vladimir Lovreković -                  

                                     Predstavnik Vijeća roditelja 

 

Ostali nazočni :  Ravnateljica Mirka Sikirić  

 

Predsjednica Školskog odbora Marijana Kandić pozdravila je sve prisutne i zahvalila 

im na odazivu  na njihovoj nazočnosti ovoj sjednici. 
 

Prihvaćen  je predloženi  dnevni red  iz poziva   

 

Davanje prethodne suglasnosti za zapošljavanje kandidata po natječaju 

Financiranje prehrane za obitelji koje su u riziku od siromaštva. 
 

DNEVNI RED  DANAŠNJE SJEDNICE JE UTVRĐEN : 

 

1. DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE  KANDIDATA IZ  

NATJEČAJA 

 

2. FINANCIRANJE  PREHRANE ZA OBITELJI  KOJE SU U RIZIKU OD 

SIROMAŠTVA 

 

1.TOČKA 

 
DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA ZAPOŠLJAVANJE  KANDIDATA IZ  

NATJEČAJA 

 

ZAKLJUČAK 

 

Nakon  obrazloženja ravnateljice o predloženim kandidatima i rasprave o svim  

kandidatima prijavljenih na natječaj Školski odbor je dao prethodnu suglasnost 

ravnateljici i to jednoglasno na predložene kandidate i ostale prijedloge. 

 
1.Za radno mjesto  učitelja  razredne nastave  u produženom boravku  (  30 sati  tjedno - 6 sati            
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   dnevno ) na određeno vrijeme  od 02.01.2018  do  15.06.2018.godine sklopiti će se ugovor 

   s gđom.  Ivanom Sorić, dipl.učiteljicom razredne nastave iz Bibinja. 

 

S  Ivanom Sorić sklopiti će se ugovor  i za 10 sati ukupnog  tjednog radnog vremena ( 2 sata  

    dnevno ) na poslove učitelja razredne nastave  na određeno vrijeme od  02.01.2018.godine 

    do  raspisivanja  natječaja , ali ne duže od  60 dana. 

 

 

2.Za radno mjesto učitelja matematike na određeno vrijeme ( zamjena za porodni dopust ) 

   puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno ) sklopiti će se ugovor na određeno vrijeme, 

   od 15.01.2018 ,ali najduže pet mjeseci ( zbog ponovnog raspisivanja natječaja ) tako 

   da će se ukupna satnica raspodijeliti na troje kandidata kako slijedi : 

 

  Martu Škunca, dipl.prof.pedagogije iz Zadra na satnicu od 2,8 sati dnevno. 

  Juricu  Spahija , mag.ekonomije iz Bibinja na satnicu od  3,2 sata dnevno. 

  Mariju Sikirić , mag.primarnog obrazovanja iz Bibinja na satnicu od 2 sata dnevno 

 

3.U slučaju odlaska učiteljice povijesti na bolovanje u drugom polugodištu sklopiti će se   

ugovor o radu na određeno vrijeme s gđom.Sandom Žuvela, prof.povijesti iz Zadra 

na određeno vrijeme do raspisivanja natječaja,ali ne duže od 60 dana. 

 

4.Za  radno mjesto školske kuharice sklopiti će se ugovor o radu na određeno vrijeme 

 20 sati tjedno od 15.01.2018.godine. sa gđom.Anom Ivković zaposlenoj u OŠ Krune Krstića 

Zadar uz pokusni rok od tri mjeseca, do dobivanja suglasnosti od MZO-a. 

 

2.TOČKA 

 
FINANCIRANJE  PREHRANE ZA OBITELJI  KOJE SU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA 

 

Ravnateljica je Školski odbor obavijestila da se je za projekt financiranja prehrane 

za obitelji koje su u riziku od siromaštva ( kojim bi se povlačila sredstva iz EU fondova) 

prijavilo svega četiri obitelji iako su obaviještene dvadesetak njih. Interesa za prijavu 

više od dvije obitelji nije bilo. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Školski odbor je prihvatio činjenicu da su samo četiri obitelji zainteresirane za projekt 

 

3.TOČKA 

RAZNO 

 

Predstavnik osnivača Šime Sekula je predložio da se ispita funkcionalnost reflektora u  

školskoj sportskoj dvorani, jer postoje indicije da nisu baš u redu. 

 

Predstavnik Osnivača Tome Šimunić je postavio pitanje uvođenja e-dnevnika. 

 

ZAKLJUČAK 

 

U toku siječnja 2018.godine uputiti će se dopis specijaliziranoj tvrtki da provjeri 

funkcionalnost rada reflektora u školskoj sportskoj dvorani. 
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Ravnateljica je odgovorila da je problem u nedovoljno razvijenoj vanjskoj  

Informatičkoj infrastrukturi, te su predstavnici osnivača rekli da će potegnuti  

Pitanje razvoja infrastrukture na Općinskoj razini. 

 

 

Klasa : 003-06/17-01-653 

Ur.broj : 2198-1-40-17-01 

U Bibinjama, 21. prosinca 2017.                                                                                                                                                                       

        PREDSJEDNICA 

        ZAPISNIČAR                                                                       ŠKOLSKOG  ODBORA 

    _________________     _____________________ 

       (  Đani  Zvelf   )                                                                       (   Marijana Kandić    ) 


