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                                             ZAKLJUČAK  
 

       SA  5. SJEDNICE  ŠKOLSKOG  ODBORA  O Š  STJEPANA  RADIĆA  BIBINJE 

ODRŽANE  U 29. RUJNA. 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. Tome  Šimunić- predstavnik osnivača 

 

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

pravovaljane odluke 

 

Nenazočni  članovi :  Vladimir Lovreković –  predstavnik Vijeća roditelja,                     

                                     Mile Spahija – predstavnik osnivača 

 

Ostali nazočni :  Ravnateljica Mirka Sikirić , Računovođa Kristina Sorić 

 

Ravnateljica Mirka Sikirić pozdravila je sve prisutne i zahvalila im na odazivu. 

na njihovoj nazočnosti ovoj sjednici. 
 

Prihvaćen  je predloženi  dnevni red  iz poziva  i nadopunjen na prijedlog  predsjednice  

Školskog odbora s 4.točkom dnevnog reda ,a to je : 

 

USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 

2019  I  2020.GODINU  I  PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU  U SKLOPU ISTOG 

 

DNEVNI RED  DANAŠNJE SJEDNICE JE UTVRĐEN : 

 

1. RASPRAVA  I   USVAJANJE   GODIŠNJEG  PLANA  I  PROGRAMA  I  ŠKOLSKOG 

KURIKULUMA 

 

2. DAVANJE  SUGLASNOSTI  ZA  ZAPOŠLJAVANJE  NOVIH   DJELATNIKA 

 

3. ODREĐIVANJE  CIJENE NAJMA  ŠKOLSKOG  PROSTORA  I  RASPORED  GRUPA 

 
4. USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 

2018  I  2020.GODINU  I  PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU  U SKLOPU ISTOG 

 

1.TOČKA 

 
RASPRAVA  I  SVAJANJE   GODIŠNJEG  PLANA  I  PROGRAMA  I  ŠKOLSKOG 
KURIKULUMA 

 

1) Rasprava o godišnjem planu i programu i školskom kurikulumu za 2017./18. 
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- Članovima školskog odbora je elektronskom poštom poslan primjerak prijedloga 

godišnjeg plana i kurikuluma za tekuću školsku godinu 

- O godišnjem planu i programu rada, kao i školskom kurikulumu raspravljalo se na 

Učiteljskom vijeću, Vijeću roditelja i Vijeću učenika 

- U raspravi, ravnateljica je ukazala na neke probleme: 

- Nemogućnost organiziranja dopunske nastave iz matematike i engleskog jezika u 7. 

Razredima, bez zaduživanja profesora satovima prekovremenog rada, jer su već 

maksimalno opterećeni 

- Nemogućnost  pronalska partnera za shemu školskog voća, jer nitko od odbavljača ne želi, 

raditi, ili ne udovoljava kriterijima 

- Gosp. Tome Šimunić, predstavnik osnivača je pitao što će se i kako raditi iz područja 

građanskog  i zdravstvenog odgoja? 

- Ravnateljica je odgovorila da se radi prema propisanom programu od MZO, uz 

objašnjenje da škola nikako neće zadirati u područja svjetonazora i prava roditelja da sami 

odgajaju djecu u skladu sa svojim vjerskim i moralnim opredjeljenjima 

ZAKLJUČAK 

 
Nakon  rasprave Školski  odbor  je  jednoglasno  prihvatio  godišnji plan  i program i školski 

kurikulum  za 2017./18. Godinu. 

 

2.TOČKA 

 
DAVANJE  SUGLASNOSTI  ZA  ZAPOŠLJAVANJE  NOVIH   DJELATNIKA 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Nakon  obrazloženja ravnateljice o predloženim kandidatima i rasprave o svim  

kandidatima prijavljenih na natječaj Školski odbor je dao prethodnu suglasnost 

ravnateljici na predložene kandidate i to : 

 
1. Za radno mjesto  učitelja ČEŠKOG JEZIKA  na  određeno  nepuno  radno vrijeme ( 6 sati )            

tjedno ( 1,2 sata dnevno )  od  2.10.2017.godine  sklopiti  će se ugovor  gospođom  Kristynom  

Rygolovom , prof. hrvatskog jezika i književnosti , a najduže pet mjeseci. 

       

 2.  Za  radno mjesto  učitelja  SLOVAČKOG  JEZIKA  na  određeno  nepuno  radno vrijeme ( 6  sati )  

tjedno ( 1,2 sata dnevno )  od  2.10 . 2017.godine   sklopiti  će  se  ugovor  s  gospođom Valentinom 

Bungur iz Pakoštana , apsolventicom  Slovačkog jezika, a najduže pet mjeseci. 

 

 3. Za radno mjesto učitelja POVIJESTI  na neodređeno nepuno radno vrijeme 11 sati 

 tjedno ( 2,2 sata dnevno ) sklopiti će se ugovor s gospođom Anom Frleta , prof. 

 povijesti iz Bibinja. s datumom  od 2.10.2017.godine. 

 

4.  Za radno mjesto UČITELJA  RAZREDNE   NASTAVE   na određeno puno radno vrijeme      (  

zamjena za porodni dopust  ) sklopiti će se ugovor s gđom: Martom Šindija ,Mag. 

primarnog obrazovanja iz Bibinja , od  2.10.2017., do povratka odsutne djelatnice 

s  porodnog dopusta. 

3.TOČKA 
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ODREĐIVANJE   CIJENE  NAJMA  ŠKOLSKOG  PROSTORA  I  RASPORED  GRUPA 

 

Nakon rasprave o zamolbama za najam školskog prostora ( hol škole ) Školski 

odbor  je donio slijedeći zaključak : 

 

ZAKLJUČAK 

 

Školi Zumbe za odrasle  

Raspored  korištenja : Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 20:30 do 21:30 sati. 

 

Školi  Zumbe za djevojčice 

Raspored korištenja : utorkom i četvrtkom od 16:45 do 18:15 sati. 

 

Aerobik za žene i ritmika za djevojčice 

Raspored korištenja : utorkom  i četvrtkom  - ritmika za djevojčice od 17:30 do 19:00 

Aerobik za žene utorkom i četvrtkom od 19:00 do 20:00 sati 

 

4.TOČKA 

 
USVAJANJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU TE PROJEKCIJE PLANA ZA 

2018 I 2020.GODINU  ,TE  PLANA NABAVE ZA 2018.G. U SKLOPU ISTOG 

 

Računovođa  Kristina Sorić obrazložila je predložak Financijskog  plana za 2018.godinu, 

kao  i  projekciju  plana za 2019  i 2020 godinu. (  prilog  ovom zapisniku  ). 

Nakon obrazloženja financijskog plan obrazložila je  i Plan nabave za 2018.godinu. 

 

ZAKLJUČAK 

 

Nakon  opširne rasprave Školski odbor jednoglasno je usvojio Financijski plan za 

2018.godinu , kao i projekciju plana za 2019 i 2020. godinu. 

Nakon  usvajanja Financijskog plana usvojen je i donešenPlan nabave za 2018.godinu. 

 

 

 

 

 

 

Klasa : 003-06/17-01-421 

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

U Bibinjama,  29. rujna 2017.                                                                     

                                                                                                   

 

 

 

        PREDSJEDNICA 

        ZAPISNIČAR                                                                       ŠKOLSKOG  ODBORA 

    _________________     _____________________ 

       (  Đani  Zvelf   )                                                                       (   Marijana Kandić    ) 


