Z A K LJ U Č A K
SA 1. KONSTITUIRAJUĆE. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
U NOVOM SAZIVU OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA RADIĆA BIBINJE
ODRŽANE U SRIJEDU 3.TRAVNJA. 2017. GODINE. S POČETKOM U 11,00 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. Vladimir Lovreković- predstavnik vijeća roditelja
Nazočno je 4 ( četiri ) člana Školskog odbora , što znači da se mogu donositi pravovaljane
odluke
Nenazočni članovi : predstavnici 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
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija mandata članova novog Školskog odbora
Izbor Predsjednika Školskog odbora
Donošenje Poslovnika o o radu kolegijalnih tijela
Izmjene i dopune Statuta OŠ Stjepana radića Bibinje
Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Nakon prihvaćanja predloženog dnevnog reda Ravnateljica je predložila i
točku razno : Izbor zamjenika ravnatelja što je i prihvaćeno.
1.TOČKA
VERIFIKACIJA MANDATA ČLANOVA NOVOG ŠKOLSKOG ODBORA
Na početku rasprave ravnateljica je upoznala nove članove sa dužnostima i
obvezama članova školskog odbora,te im pročitala dijelove iz Statuta škole.
Ravnateljica je novim članovima Školskog odbora objasnila kako je mandat starog
Školskog odbora istekao 2.travnja 2017.g., te je potrebno konstituirati novi ,odnosno
verificirati mandat novih članova. Ravnateljica je obrazložila da je na skupu/zboru
radnika održanom 15.3.2017.g., za predstavnika radnika izabran Đani Zvelf –tajnik
škole ,na sjednici vijeća učitelja održanoj 15.3.2017.g., za predstavnike u Školskom
odboru izabrane su Marijana Kandić i Antonia Budanko Brkić. Na sjednici Vijeća
roditelja održanoj 20.3.2017.g., izabran je predstavnik Vladimir Lovreković.
1

Obavijestila je prisutne članove da je Osnivaču – Zadarskoj županiji upućen dopis
da se mandat starog Školskog odbora završava 2.4.2017.godine, ta da imenuju nove
predstavnike koji će predstavljati Osnivača i taj je dopis upućen 3.2.2017.g. i na
dostavnici potvrđen primitak 7.2.2017.godine. Do dana ove konstituirajuće sjednice
Osnivač nije imenovao svoje predstavnike. Kako se prema članku 120. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi treba sazvati konstituirajuća sjednica
Školskog odbora u roku od 15 dana od imenovanja većine članova ravnateljica je
sazvala ovu sjednicu poštujući zakon.
ZAKLJUČAK
Nako n što je ravnateljica izrekla ove činjenice verificiran je mandat nova četiri člana
Školskog odbora na četiri godine od 3.4.2017 do 3.4.2021.godine.
2.TOČKA
IZBOR PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA
Nakon verifikacije mandata novih članova sjednicu je nastavio voditi najstariji član
Školskog odbora Đani Zvelf , te predložio Marijanu Kandić –prof.hrvatskog jezika
za novu predsjednicu Školskog odbora, dok je za zamjenicu predsjednice predložena
Antonia Budanko Brkić - prof.fizike i informatike.
ZAKLJUČAK
Članovi Školskog odbora jednoglasno su izabrali Marijanu Kandić za predsjednicu
Školskog odbora , a Antoniu Budanko Brkić za njezinu zamjenicu.
3. TOČKA
DONOŠENJE POSLOVNIKA O RADU KOLEGIJALNIH TJELA
ZAKLJUČAK
Nakon rasprave donesen je novi Poslovnik o radu Kolegijalnih tijela koji će biti
objavljen na Oglasnoj ploči škole i na web stranicama škole.
4. TOČKA
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE
ZAKLJUČAK
Nakon rasprave donesen je prijedlog izmjena i dopuna koje će se dostaviti
Osnivaču ,te nakon dobivanja prethodne suglasnosti od Osnivača te izmjene i
dopune usvojiti će se na slijedećoj sjednici Školskog odbora.
Dogovoreno je da ako smo to bude točka dnevnog reda za slijedeću sjednicu
Nije potrebno sazivati Školski odbor nego će se to riješiti elektronskim putem
uz predočenje potrebnih materijala i suglasnosti Osnivača.
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5. TOČKA
DONOŠENJE PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI
ZAKLJUČAK
Nakon rasprave donesen je Pravilnik o jednostavnoj nabavi.
6.TOČKA
IZBOR ZAMJENIKA RAVNATELJA OŠ STJEPANA RADIĆA BIBINJE
Ravnateljica je članovima Školskog odbora objasnila potrebu postojanja zamjenika
ravnatelja škole , koji bi u njenoj privremenoj spriječenosti u obavljanju ravnateljskih
poslova obavljao poslove umjesto nje, odnosno one poslove čije se izvršenje ne može
odgađati do ravnateljičinog povratka na rad.
Ravnateljica je predložila da to bude Školski pedagog Silvana Stipić koja izvrsno
poznaje rad u školskoj ustanovi s obzirom da je dugogodišnji radnik škole.
ZAKLJUČAK
Školski odbor je prihvatio jednoglasno Ravnateljičin prijedlog , te temeljem članka 129.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi donio odluku da zamjenica
ravnateljice škole u njenoj odsutnosti bude Silvana Stipić, dipl pedagog i prof. engleskog
jezika na dužnosti školskog stručnog suradnika pedagoga.

ZAPISNIČAR
_________________
( Đani Zvelf )

PRESJEDNICA
ŠKOLSKOG ODBORA
_____________________
( Marijana Kandić )
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