
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 28. veljače 2017. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

Sa 8. sjednice školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 28. veljače 2017. g. 

s početkom u 14:00 sati 

Nazočni: Stankica Diklić, Mario Curić, Vlaho Vlahutin, Boris Obradović, Kate Kukuljica i Pauline 

Runje-zapisničar,  

Izočni : Antun Kusalić, Antonia Miličić i Gordana Rokolj-opravdano 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

2. Davanje prethodne suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa (radno mjesto 

defektologa- socijalnog pedagoga do 60 dana umjesto Ane Ljubić Arbanasin) 

3. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa (radon mjesto učitelja 

razredne nastave, prema raspisanom natječaju, na određeno vrijeme- zamjena za Ivanu 

Nenadić i Katicu Lučić) 

4. Tekuće aktivnosti- izvještaj 

 

Na početku sjednice ravnateljica Kate Kukuljica obavjestila je prisutne da 20. ožujka 2017.g. ističe 

mandat sadašnjim članovima Školskog odbora. Slijedom navedenog započeli smo s postupcima za 

izbor novih članova.  

Izbor članova iz reda učitelja i stručnih suradnika proveden je 22. veljače 2017. Izabrani predstavnici 

su Boris Obradović i Perica Tomšić. 

Izbor članova iz reda radnika održan je 22. veljače 2017. Za predstavnika radnika u Školskom odboru 

izabrana Stankica Diklić.  

Očekujemo odluku o imenovanim članovima osnivača Dubrovačko- neretvanska županije. 

Ravnateljica je zahvalila članovima Školskog odbora na sudjelovanju i uspješnoj suradnji. 

 

Ad.1 Zaključak: Zapisnik sa 7.sjednice školskog odbora jednoglasno je usvojen 

Ad.2  Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa sa Matejom Šarlija, na određeno, nepuno radno vrijeme. 

Ad.3 Učiteljica razredne nastave Ivana Nenadić, koja je zaposlena kao zamjena učiteljice Katice 

Lučić, od početka drugog polugodišta je na bolovanju. Na navedenom je radnom mjestu do 

rješavanja po natječajuu zaposlena učiteljica razredne nastave Martina Obad. 

Ad.4.  Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog 

odnosa sa Tatjanom Marić, na određeno, puno radno vrijeme. 
Od ostalih događanja istaknuti su: 

- Uspjeh učenika  naše škole na školskim i županijskim natjecanjima iz znanja, a također ćemo 

sudjelovati i na državnoj razini Lidrana.  

- 17.  veljače u našoj školi članovi Hrvatskog agrometeorološkog društva  su u okviru Male 

škole učenicima  nižih razreda prikazali animirani film  "Požar  nije šala" 

- 21. veljače 2017. održana je edukativna radionica “Neka plavo ostane plavo”, a  kazališni 

studio Suncokret iz Splita  prikazao je lutkarski  mjuzikl: „Festival životinjskog carstva“ 

Školski odbor razmotrio je  potrebu postavljanja nadzornih kamera u prostorima matične škole i PŠ 

Čilipi. 

 

Sjednica Školskog odbora završena je u 14 sati i 45min. 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora     Zapisničar 

Stankica Diklić       Pauline Runje 


