
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 30. rujna 2016. 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

Sa 1. sjednice školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 30. rujna 2016. g. 

s početkom u 8:00 sati 

 

Nazočni:  Stankica Diklić, Kate Kukuljica, Antun Kusalić, Antonia Miličić, Boris Obradović, 

Vlaho Vlahutin i Pauline Runje-zapisničar,  

Izočni : Mario Curić, Gordana Rokolj -opravdano 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice školskog odbora 

2. Razrješenje Nataše Bećir, predsjednice Školskog odbora i člana iz redova 

Učiteljskog vijeća 

3. Izbor novog predsjednika/ce Školskog odbora 

4. Prijedlog Vremenika, Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa Osnovne škole 

Cavtat za šk. god. 2016./17. 

5. Suglasnost za zapošljavanje do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja 

(do 60 dana) 

za radna mjesta: učitelja razredne nastave , učitelja likovne kulture, učitelja 

matematike, učitelja fizike, učitelja informatike, učitelja hrvatskog jezika, tajnika 

škole 

6. Ostalo   
 

Ad.1. Zaključak: Zapisnik s 14.sjednice jednoglasno je usvojen 

Ad.2./3. Zaključak: Sporazumnim prekidom radnog odnosa dosadašnja predsjednica Šk. 

odbora Nataša Bećir se razrješuje navedene dužnosti. Ravnateljica predstavlja novog 

člana Školskog odbora iz reda Učiteljskog vijeća, Antoniu Miličić i predlaže Stankicu 

Diklić za predsjednicu Školskog odbora, i Borisa Obradovića za zamjenika predsjednice 

Školskog odbora. Prisutni članovi jednoglasno su prihvatili prijedlog. 

Ad.4. Zaključak: Ravnateljica je prisutne obavijestila da je prijedlog Vremenika vidljiv 

roditeljima u sklopu E- dnevnika. 

 Školski odbor jednoglasno je usvojio Godišnji plan i program rada škole i Kurikulum 

škole za 2016./17. školsku godinu. 

Ad 5) Zaključak: Školski odbor jednoglasno je dao suglasnost za rad do rješavanja 

          natječaja, najdulje do 60 dana 

 

Ad.6. Ravnateljica je upoznala članove o ostalim događanjima: 

- U sklopu projekta “Mladi za mlade”  nastojimo osigurati pomoćnike u nastavi za 

dvoje učenika 

- U tijeku je priprema građ. radova u PŠ Čilipi 

- Konstituirano je Vijeće učenika i Vijeće roditelja 

- Od 14- 16. listopada održavat će se Kvalitetna škola 

- Škola je uključena u projekt “Shema školskog voća” 



- Osiguranje učenika je u ovoj školskoj godini povjereno Uniqa osiguranju, zbog 

dosadašnje dobre suradnje 

- Održan je sastanak OŠ Gruda i OŠ Cavtat sa predstavnicima Centra za socijalnu skrb 

radi što uspješnije buduće suradnje  

- Učenici osmih razreda bili su na ekskurziji od 19.- 22. rujna  u Istri i sve je proteklo u 

redu.  

 

Sjednica je završila u 9:15 sati. 

Zapisničar :                                                                   Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje Stankica Diklić 


