ZAKLJUČAK
SA 3. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA O Š STJEPANA RADIĆA BIBINJE
ODRŽANE U 28. KOLOVOZA. 2017. GODINE. S POČETKOM U 09,00 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
6. Mile Spahija – predstavnik osnivača
7. Vladimir Lovreković – predstavnik Vijeća roditelja
Nazočno je 7 ( sedam ) članova Školskog odbora , što znači da se mogu donositi
pravovaljane odluke
Nenazočni članovi : 0
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 s time da je predsjednica Školskog odbora
Marijana Kandić predložila da se točke 1. i 2. zamjene mjesta po redoslijedu rasprave
i predložila 3.točku dnevnog reda – Najam školskog prostora

1. Pokretanje produženog boravka
2. Zapošljavanje novih djelatnika
3. Najam školskog prostora
4. Razno
1.TOČKA
POKRETANJE PRODUŽENOG BORAVKA
ZAKLJUČAK
Školski odbor je donio jednoglasnu odluku o pokretanju produženog boravka i to
od 4.9.2017.godine.
Mjesečna cijena obroka ( doručak ,marenda ,ručak ) koju bi plaćali roditelji prema
Ugovoru koji će potpisati bila bi 600,00 kn ,s time da bi se nakon dva mjeseca napravila,
financijska analiza i vidjelo dali ona može biti i niža.
Školski odbor je donio odluku da cijena neće biti viša od utvrđene cijene.
Dobavljači koji bi osigurali namirnice za produženi boravak bili bi prema odluci
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članova Školskog odbora : Vindija iz Varaždina ( mesni proizvodi , mliječni i
suhomesnati ) , Neven Bralić iz Bibinja ( voće i povrće ) ,a za meso će se kontaktirati
gosp.Tomislav Šimunić iz Bibinja kako bi se utvrdilo dali može pružiti kvalitetnu
uslugu i Tvornica kruha Zadar ( kruh i pecivo ).
Produženi boravak će raditi uz stalno praćenje rada u njemu od strane Školskog
odbora.

2.TOČKA
ZAPOŠLJAVANJE NOVIH DJELATNIKA
ZAKLJUČAK
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici na njezin prijedlog za zapošljavanje
slijedećih kandidata :
1. Glazbena kultura - Marta Škunca , dipl.pedagog iz Zadra – na određeno vrijeme
60 dana , na 14 sati ukupnog radnog vremena tjedno – ( zamjena za porodni
dopust ) od 1.9.2017.
2. Razredna Nastava - Marta Šindija , mag.primarnog obrazovanja iz Bibinja – na
određeno vrijeme 60 dana, puno radno vrijeme – ( zamjena za porodni dopust )
od 1.9.2017.
3. Vjeronauk ( katolički ) - Frano Jozić,
Neodređeno do isteka mandata ( upućen od strane Katehetskog ureda )
Na 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Od 1.9.2017.
Čeka se suglasnost iz MZO-a.
4. Engleski jezik – Marina Sikirić .prof.engleskog jezika iz Bibinja – na
određeno vrijeme 60 dana , na 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.
Od 4.9.2017.
Odbijen tehnološki višak ( obrazloženje u privitku ) od strane
Ureda državne uprave ( upućena je gospođa Mirjana Ivanković iz OŠ Petar
Zoranić iz Nina).
5. Hrvatski jezik –Ivana Kero, prof.hrvatskog jezika iz Bibinja- na određeno
vrijeme 60 dana , na 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena.
od 4.9.2017.
6. Matematika – Ivana Sorić, dipl.učitelj razredne nastave iz Bibinja ,
na određeno vrijeme 60 dana na ukupno 10 sati ukupnog tjednog radnog
vremena. Od 4.9.2017.
Ivana Sorić je primljena i za rad u produženom boravku na određeno
vrijeme ( 60 dana do raspisivanja natječaja ) na 30 sati ukupnog tjednog radnog
vremena ( sredstva za plaću osigurava Općina Bibinje ). Od 4.9.2017.
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7. Povijest – Lidija Sorić, prof. povijesti i sociologije iz Bibinja , na
neodređeno vrijeme ( upućena od strane Ureda državne uprave kao
tehnološki višak –zapisnik povjerenstva za viškove i manjkove stići će naknadno
, usmeno obavijestila gđa.Renata Jačan ) na 32 sata ukupnog tjednog radnog
vremena od 5.9.2017. Ovim zapošljavanjem uvelike će se smanjiti putni troškovi
( učiteljica svakodnevno putovala na relaciji Bibinje –Knin ).
Ana Frleta, prof.povijesti i pedagogije iz Bibinja , na određeno vrijeme
60 dana na ukupno 11 sati tjednog radnog vremena. Od 1.9.2017.
Za sva radna mjesta popunjena do 60 dana biti će raspisan natječaj
Školski odbor dao je i prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu s
pomoćnicima u nastavi kako slijedi :
1.
2.
3.
4.

Marta škunca ( 20 ) sati tjedno
Ivana Kero ( 20 ) sati tjedno
Marija Sikirić ( 20 ) sati tjedno
Ana Frleta ( 25 ) sati tjedno

3. TOČKA
NAJAM ŠKOLSKOG PROSTORA
Za korištenje školskog prostora ,odnosno najam pristigle su slijedeće zamolbe :
( prilog ovom zapisniku )
1. KARATE KLUB PETRINA IZ BIBINJA
2. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB BIBINJE
3. KOŠARKAŠKI KLUB BIBINJE
Nakon rasprave Školski odbor je donio slijedeći zaključak:
ZAKLJUČAK
Svim zamolbama za najam školskog prostora biti će udovoljeno.
Svi korisnici plaćati će mjesečni najam u iznosu od 500,00 kuna koje će uplaćivati
na žiro račun Zadarske županije prema sklopljenom ugovoru.
Karate klub „ Petrina „ - ponedjeljkom i srijedom od 18,30 do 20,30 sati
petkom od 19,30 do 20,30 sati.
KK BIBINJE – ponedjeljkom, utorkom , četvrtkom i petkom od 15,00 do 17,00 sati.
ŽOK BIBINJE – ponedjeljkom, utorkom , četvrtkom i petkom od 15,00 do 17,00 sati.
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4.TOČKA
RAZNO
NIJE BILO RASPRAVE

Klasa : 003-06/17-01-325
Ur.broj : 2198-1-40-17-01
U Bibinjama, 28.kolovoza 2017.

ZAPISNIČAR
_________________
( Đani Zvelf )

PRESJEDNICA
ŠKOLSKOG ODBORA
_____________________
( Marijana Kandić )
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