
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 17. studenoga 2016. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

Sa 4. sjednice školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 17. studenoga 2016. g. 

s početkom u 13:00 sati 

Nazočni: Stankica Diklić, Kate Kukuljica, Antonia Miličić, Boris Obradović, Gordana Rokolj 

i Pauline Runje-zapisničar,  

Izočni : Mario Curić, Antun Kusalići Vlaho Vlahutin-opravdano 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnost ravnatelju u vezi zasnivanja radnog odnosa po 

objavljenom natječaju za radno mjesto učitelja fizike i učitelja engleskog jezika 

3. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju u vezi s prestankom radnog odnosa učiteljice 

Vedrane Šilović 

4. Donošenje Pravilnika o radu školske knjižnice 

5. Promjene radnog vremena stručnih suradnika defektologa i knjižničara  

6. Razno  
 

Ad.1. Zaključak: Zapisnik s 3.sjednice školskog odbora jednoglasno je usvojen 

Ad.2. Ravnateljica je prisutne obavijestila da smo 26. listopada 2016.g. raspisali natječaj za 

radno mjesto: 

- Učitelj fizike,m/ž, 1 izvršitelj, neodređeno i nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno 

ukupno) 

Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje 

radnog odnosa sa Mihom Trojanom.  

- Na prošloj sjednici Školskog odbora odgođen je izbor učitelja engleskog jezika, 

neodređeno, nepuno radno vrijeme (10 sati u nastavi tjedno),  zbog prikupljanja 

informacija o kompetenciji kandidata. 

Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje 

radnog odnosa sa Matijanom Pešordom.  

Ad.3)Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost za sporazumni raskid radnog 

odnosa sa Vedranom Šilović i za zasnivanje radnog odnosa sa Marijom Šeput. 

Ad.4) Zaključak: Donesen je Pravilnik o radu školske knjižnice. 

Ad5) Stručni suradnik defektolog će svaki drugi ponedjeljak raditi u punom radnom vremenu 

u OŠ Cavtat. 

Ad6) Razno: 

-  Zbog privremene nesposobnosti za rad spremačice Marije Seper , na navedeno radno 

mjesto odlukom ravnateljice na 15 dana primljena je Mirjana Kanazir.  

- Ravnateljica je prisutne obavijestila da ćemo 18. studenoga prigodno obilježiti  Dan 

sjećanja na žrtvu Vukovara. 

- Prestankom radnog odnosa učiteljice Petre Kralj Fox, novi razrednik 8.b razreda je 

učitelj Boris Obradović. 

- Sa radom su započela dva pomagača u nastavi u sklopu mjere “Mladi za mlade” . To 

su Marija Baule i Kristina Martinović koje su u radnom odnosu u OŠ Cavtat do kraja 

nastavne godine. 



- Dana 16.11.2016. na Učiteljskom vijeću održan je sastanak sa  predstavnicima Centra 

za socijalnu skrb Dubrovnik iz Odjela za djecu,mladež i obitelj: voditeljicom odjela 

Mirjanom Knežević,socijalnom pedagoginjom Hrvojkom Laušić- Ramljak i 

Dubravkom Šarić, dipl. pravnicom.   

- Pred izradom je glavni projekt Škole i pripreme za sastanak u Ministarstvu znanosti , 

obrazovanja i sporta s ciljem dobivanja pozitivnog mišljenja na projekt. 

- Ravnateljica je obavijestila o donacijama koje je Škola dobila 

 

 Sjednica je završila u 13 sati i 45 min. 

 

Zapisničar :                                                                   Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje Stankica Diklić 


