
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 2. svibnja 2017. 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

Sa 2. sjednice školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 2. svibnja 2017. g. 

s početkom u 13:00 sati 

Nazočni: Stankica Diklić, Mario Curić, Miljenko Mikulić, Boris Obradović, Kate Kukuljica i Pauline 

Runje-zapisničar,  

Izočni : Ivica Klečak, Antun Kusalić i Perica Tomšić -opravdano 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice školskog odbora 

2. Verifikacija člana Školskog odbora Maria Curića 

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

objavljenom natječaju za radno mjesto učitelja fizike i matematike 

4. Ugovor s Čazmatransom 

5. Obavijest o jednodnevnim izletima 

6. Promjena pomagača u nastavi i provođenje stručnog osposobljavanja za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa učiteljice francuskog jezika 

7. Biciklijada i pješačenje 

8. Suradnja s institucijama u vezi s događanjima u školi 

9. Ostalo 
 

Predsjednica Školskog odbora je izočna, te sjednicu vodi njezin zamjenik Boris Obradović. 

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

Ad.2 Zaključak: Verificiran je mandat člana Školskog dobora Maria Curića.  

Ad.3 Na natječaj za radno mjesto učitelja fizike, m/ž, 1 izvršitelj, neodređeno i nepuno radno vrijeme 

(20 sati tjedno) i radno mjesto učitelja matematike, m/ž, 1 izvršitelj, određeno i nepuno radno vrijeme 

(16 sati tjedno) koji je objavljen 11. travnja 2017. primili smo jednu prijavu- kandidatkinja T.M.  

Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje radnog odnosa sa T. 

M. na određeno, puno radno vrijeme-  do završetka školske godine.  

Ad.4 Ravnateljica je prisutne obavijestila o terenskim nastavama učenika naše škole koje su se provele 

na području naše županije.  

Ad.5 Tijekom svibnja za učenike se organiziranju slijedeći jednodnevni izleti: 

- 4. raz. Imotski- Agencija Lux Travel d.o.o. 

- 5. raz. Metković- prijevoznik Luje auto 

- 6. i 7. raz. Split i Solin – F tours 

Učenici osmih razreda su od 21. do 23. ožujka bili u Vukovaru u sklopu  projekta „Posjet 

učenika osmih razreda Vukovaru“.  

Ad.6  

- U travnju je asistentica K.M.- zaposlena temeljem mjere HZZ „Mladi za mlade“ na 

radnom mjestu pomagača u nastavi, zatražila raskid ugovora o radu. Na upražnjeno 

radno mjesto je uz odobrenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zaposlena A. K.- do 

kraja nastavne godine. 

- U travnju je Hrvatski zavod za zapošljavanje pozitivno ocijenio naš zahtjev za 

stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa učiteljice francuskog 

jezika N.B. Stručno osposobljavanje će trajati od  24. travnja 2017. do 23. travnja 

2018., a mentorica polaznici bit će učiteljica francuskog jezika Mirjana Rodić 

Ad.7 I ove godine naša škola 10. svibnja organizira Biciklijadu i pješačenje za učenike od 4. 

do 8. razreda, ukupno u obje aktivnosti uključit će se oko 200 učenika i 20  učitelja, s 

mogućnošću uključivanja  i roditelja. 



Ad.8 Ravnateljica je obavijestila članove Školskog odbora o tekućim događanjima u školi.  
 

Sjednica Školskog odbora završena je u 14.15 sati. 

 

 

 

Zamjenik predsjednice Školskog odbora     Zapisničar 

Boris Obradović        Pauline Runje 

            

  

       

 
 

 


