ZAKLJUČAK
SA 38. SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA
OSNOVNE ŠKOLE STJEPANA RADIĆA BIBINJE
ODRŽANE U PONEDJELJAK 6.2.2017. 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. Vladimir Lovreković- predstavnik vijeća roditelja
Ostali nazočni : Mirka Sikirić – Ravnateljica,
Nazočno je 5 ( pet ) članova Školskog odbora , što znači da se mogu donositi pravovaljane
odluke
Nenazočni članovi : Vencislav Lonić , Bruno Bugarija – predstavnici Osnivača,
PREDLOŽEN JE I USVOJEN DNEVNI RED IZ POZIVA KAKO SLIJEDI :
1. Izvještaj o uvidu prosvjetnog inspektora
2. Donošenje odluke o izmjeni Pravilnika radu
3. Davanje suglasnosti za nova zapošljavanja

1.TOČKA
IZVJEŠTAJ O UVIDU PROSVJETNOG INSPEKTORA
Ravnateljica je Školski odbor izvijestila o uvidu prosvjetnog inspektora i njegovom
rješenju o otklanjanju nedostataka. Nije bilo nikakvih prekršajnih sankcija , već samo
neki mali nedostaci koje je inspektor naredio da se otklone. Između ostaloga ravnateljica
je rekla da je neke djelatnike zadužila glede njihovih sposobnosti i to u dobroj namjeri,
ali to zakonski na tjednom zaduženju ne može stajati. Iz Pravilnika o radu treba
izbrisati članak koji se odnosi na testiranje kandidata pri zapošljavanju i provjera njihove
sposobnosti.
ZAKLJUČAK
Donesene su izmjene i dopune u Pravilniku o radu OŠ Stjepana Radića Bibinje i
to na način d a se izbriše članak koji se odnosi na provjeru i testiranje kandidata kod
zapošljavanja ( izmjene i dopune pravilnika u prilogu ovom zapisniku ).
Svi nedostaci koji se odnose na uvid prosvjetnog inspektora su otklonjeni. odmah po
zaprimanju rješenja za otklanjanje i o tome će on biti pismeno obaviješte
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2.TOČKA
DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU
Nakon rasprave o uvidu prosvjetnog inspektora o članku 24. Pravilnika o radu OŠ
Stjepana Radića Bibinje ,koji se odnosi na testiranje i provjeru kandidata kod zapošljavanja
donesen je slijedeći zaključak :
ZAKLJUČAK
Školski odbor donosi izmjene i dopune Pravilnika o radu ( prilog ovom zapisniku ) u
kojem stoji da se spomenuti članak 24. Pravilnika o radu OŠ Stjepana Radića Bibinje
briše.
3.TOČKA
DAVANJE SUGLASNOSTI ZA NOVA ZAPOŠLJAVANJA
Ravnateljica je od članova Školskog odbora zatražila prethodnu suglasnost za
zapošljavanje kandidata po natječaju i to kako slijedi :
Za radno mjesto učitelja češkog jezika ( 6 sati tjedno ) nije zaprimljena niti jedna
zamolba ,a postojeća djelatnica je zatražila raskid ugovora o radu. Ravnateljica je
predložila da se raspiše ponovni natječaj, a na 60 dana da se primi gđu.Barboru
Veselić kao volontera.
Za radno mjesto učitelja slovačkog jezika ( 6 sati tjedno ) predložila je gđu.
Valentinu Bungur iz Pakoštana, apsolventicu slovačkog jezika s FF u Zagrebu, od 9.2.
2017 , a najduže do 20.lipnja 2017.godine.( Ako diplomira u međuvremenu – primila bi
se u stalni radni odnos ).
Za radno mjesto učitelja glazbene kulture ( 14 sati tjedno ) predložila je gđu.
Dušku Lisica , mg. religijskih znanosti – SSS crkvene glazbe ,od 9.veljače 2017.,a
najduže do 20.lipnja 2017.godine.
-

Prilog ovom zapisniku obrazloženje ravnateljice o kandidatima.

ZAKLJUČAK
Nakon rasprave Školski odbor je jednoglasno dao prethodnu suglasnost
Za predložene kandidate ,kao i da se raspiše ponovo natječaj za učitelja češkog
jezika.
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