XIII. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

NAZOČNI: Jadranka Duvančić, Ivica Antić, Helena Vulić, Gordana Kundid
NENAZOČNI: /

OSTALI NAZOČNI: Anamarija Ivković (ravnateljica), Tesa Škifić Zuanović (tajnik)

Zadar, 18. ožujka 2022.
Započeto: 13:00 h

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika XII. sjednice
2. DOPUNA Školskog kurikuluma za šk. god. 2021/2022
3. Izbor radnika po natječaju- nastavnik matematike- puno radno vrijeme na određeno,
zamjena
4. Izbor radnika po natječaju – nastavnik glazbene umjetnosti – 2/21 sati nastave, na
neodređeno
5. r a z n o

Predsjednik otvara sjednicu i pozdravlja nazočne. Konstatira kako su svi nazočni te da postoji
kvorum za održavanje sjednice. Čita se dnevni red koji je isti kao i u pozivu.

Ad 1 Predsjednik otvara prvu točku: verifikacija zapisnika XII. sjednice. Zapisnik su svi zaprimili.
Primjedbi na tekst zapisnika nema. Jednoglasno se usvaja zapisnik XII. sjednice.
Ad 2 Predsjednik otvara drugu točku: dopuna školskog kurikuluma za školsku godinu 2021/2022.
Ravnateljica objašnjava kako se radi o izvanučioničkoj nastavi i posjetima koji iz objektivnih razloga
nisu mogli biti planirani na početku školske godine.
Tako je primjerice nastavnica Lucijana Lasić Nekić, zbog korištenja prava na mirovanje radnog
odnosa do 3. godine života djeteta tek nedavno počela s radom a osmislila je posjet Znanstvenoj
knjižnici i Državnom arhivu Zadar- u sklopu nastave povijesti. Prijedlog je podržan na sjednici
nastavničkog vijeća. Aktivnost je namijenjena učenicima 1. i 2. razreda u sklopu nastave povijesti.
Nadalje ravnateljica iznosi prijedlog izvanučioničke nastave – za učenike 2. razreda – terenska
nastava u NP Paklenica- a koji je također usvojen na sjednici nastavničkog vijeća.
Isto kao i terenska nastava za učenike 3. razreda- izvanučionička nastava – NP Paklenica uz pokaznu
vježbu spašavanja u suradnji s HGSS-om.
Za kraj ravnateljica navodi kako se kurikulum dopunjuje i višednevnom izvanučioničkom nastavom
za učenike 2. razreda – ISTRA. Destinacija je determinirana i uputama HZJZ-a od 07. ožujka 2022. u
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kojim je preporuka da se nastava ovoga tipa realizira u Republici Hrvatskoj. Navodi i kako se radi o
tradicionalnoj višednevnoj izvaučioničkoj nastavi koja se ranijih godina organizirala za učenike 2.
razreda – u Italiju (Venecija- Verona-Gardaland).
Primjedbi nema. Materijale za dopunu Školskog kurikuluma svi su u dobili zajedno s pozivom.
Predsjednik traži glasanje. Jednoglasno se usvaja prijedlog dopuna školskog kurikuluma.

Ad 3 Predsjednik otvara treću točku: izbor radnika po natječaju – nastavnik matematike, puno radno
vrijeme na određeno- zamjena. Ravnateljica navodi kako se natječaj ponavlja unutar pet mjesecu
obzirom da se radi o nestručnoj zamjeni. Naime nastavnica Melita Vidov je magistar matematike
(dakle nije profesorski smjer). Ističe kako se na raspisani natječaj javila samo gđa Vidov.
S gđom Vidov obavljen je intervju na kojem je ostvarila maksimalan broj bodova. Ističe kako je jako
zadovoljna njezinim radom i pristupom nastavi.
Predsjednik traži glasanje o ovoj točki. Jednoglasno se daje suglasnost ravnateljici za sklapanje
ugovora o radu do najdulje 5 mjeseci s Melitom Vidov a u kojem se razdoblju natječaj ima ponoviti.
Ad 4 Predsjednik otvara četvrtu točku: izbor radnika po natječaju - nastavnik glazbene umjetnosti,
nepuno radno vrijem 2 sata nastave (2/21), na neodređeno vrijeme.
Ravnateljica navodi kako je na raspisani natječaj pristigla tek jedna molba nastavnice Ive Mustać
Klarić. Nastavnica je već nekoliko godina kod nas u radnom odnosu kao nestručna osoba obzirom da
je završila srednju glazbenu školu i razrednu nastavu. Iz tog razloga unutar 5 mjeseci natječaj se
ponavlja.
Nastavnica Mustać Klarić predala je potpunu i pravodobnu natječajnu dokumentaciju. Na intervjuu
je ostvarila maksimalan broj bodova.
Ravnateljica traži suglasnost za sklapanje ugovora o radu do najdulje 5 mjeseci s Ivom Mustać Klarić
u kojem razdoblju će se raspisati novi natječaj.
Predsjednik traži glasanje. Jednoglasnom odlukom svih nazočnih daje se suglasnost ravnateljici za
sklapanje ugovora s Ivom Mustać Klarić.

Ad 5 Predsjednik otvara posljednju točku: razno. Riječ daje ravnateljici koja upoznaje nazočne kako
je nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Arno Longin ponovno na bolovanju nakon jednog kraćeg
razdoblja rada. Obavještava članove kako je sklopila ugovor o rad una određeno vrijeme s nastavnikom
Vencijem Longinom – koji je već zaposlen na 4 sata nastave tjedno na neodređeno vrijeme.
Ugovor je sklopljen na određeno vijeme do pune norme dok su dva sata prešla u prekovremeni
rad – za što je izdano Rješenje.
Predsjednik traži suglasnost nazočnih. Jednoglasno se daje suglasnost za sklapanje ugovora na
određeno – s Vencijem Longinom do prestanka privremene nesposobnosti za rad Arna Longina.
Ravnateljica pod ovom točkom dnevnog reda želi upoznati članove sa situacijom - u kojoj se našla
u ulozi tužitelja I tuženika u sporu koji se vodi pred Općinskim sudom u Zadru (sporovi zaposlenika za
neisplatu razlike plaće prema Sporazumu o osnovici). Ravnateljica je u vrijeme podizanja tužbe još bila
nastavnik a kako je u međuvremenu postala odgovorna osoba u škola – imamo situaciju u kojoj će
školu u njezinom predmetu morati zastupati predsjednik upravnog tijela škole a to je predsjednik
školskog odbora.
Dakle Ivica Antić trebao bi u zakonom propisanom roku potpisati odgovor na tužbu kao i
predstavljati školu na ročištu u predmetu.
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Predsjednik izloženo prima na znanje. Primjedbi nema.
Utvrđuje kako su sve točke dnevnog reda raspravljene, pozdravlja nazočne i zatvara današnju sjednicu.

Završeno u : 13:30 h.

ZAPISNIČAR:
Tesa Škifić Zuanović, dipl.iur.

PREDSJEDNIK:
Ivica Antić prof.

KLASA: 003-08/22-01/2
UR.BROJ: 2198-1-63-22-06
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