
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 27. listopada 2017. 

 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

Sa 3. sjednice školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 27. listopada 2017. g. s 

početkom u 8:00 sati 

Nazočni: Antun Kusalić, Miljenko Mikulić, Boris Obradović, Perica Tomšić , Kate Kukuljica 

i Pauline Runje-zapisničar,  

Izočni : Mario Curić, Stankica Diklić, Ivica Klečak-opravdano 

 
 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnost ravnatelju za zasnivanja radnog odnosa temeljem 

natječaja za radna mjesta učitelja razredne nastave, fizike, njemačkog i engleskog 

jezika  

3. Donošenje statuta 

4. Ostalo  
 

 

Predsjednica Školskog odbora pročitala je dnevni red. 

 

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

 

Ad.2)  Dana 9. listopada 2017. objavili smo natječaj za radna mjesta: 

 

- Učitelj razredne nastave, m/ž 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme 

- Učitelj fizike, m/ž, 1 izvršitelj, neodređeno i nepuno radno vrijeme (9 sati u nastavi 

tjedno) 

- Učitelj engleskog jezika, m/ž, 1 izvršitelj, neodređeno i nepuno radno vrijeme (6 

sati u nastavi tjedno) 

- Učitelj njemačkog jezika, m/ž, 1 izvršitelj, određeno i nepuno radno vrijeme (14 

sati u nastavi tjedno 

 Ravnateljica je zatražila suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa sa: 

- Paulom Čagalj (apsolvent razredne nastave) – na radnom mjestu učitelja razredne 

nastave, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice Marije Puljić s bolovanja. 

- Martinom Bilić (dipl. učitelj s pojačanim programom iz nastavnog predmeta 

hrvatski jezik)- na radnom mjestu učitelja fizike, pola radnog vremena na 

određeno vrijeme- do pet mjeseci 

- Patriciom Rašica ( magistra hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i 

književnosti)- na radnom mjestu učitelja engleskog jezika, nepuno radno vrijeme, 

neodređeno  

- Matildom Gjurgjević (magistra engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika 

i književnosti)- na radnom mjestu učitelja njemačkog jezika, nepuno radno 

vrijeme- do povratka na rad zaposlenica Andree Raše Kulaš i Dijane Cigelj  



-  Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost ravnateljici 

za zasnivanja radnih odnosa po natječaju. 

 

Ad.3) Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno su donijeli Statut uz 

prethodnu suglasnost Skupštine Dubrovačko- neretvanske županije. 

 

5. Ad.4) Ravnateljica je prisutne obavijestila o prijedlogu financijskog plana za 2018.g. 

kojega ćemo usvojiti do kraja godine.  

Izvjestila je nazočne o sudjelovanju na Tečaju smanjenja rizika od katastrofa u 

organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje.,  

U našoj školi će 2. studenoga 2017. biti provedena vježba simuliranja evakuacije i 

spašavanja učenika i djelatnika iz zgrade škole uslijed požara. Na vježbi će sudjelovati 

postrojba civilne zaštite Općine Konavle, JVP Konavle, PP Gruda, Hitna pomoć, 

HGSS Dubrovnik i Županijski centar 112. 

Ravnateljica je nadalje izvjestila o potpisivanju ugovora  s Dječjim vrtićem Konavle o 

ustupanju domarove kuće na korištenje bez naknade do 31. kolovoza 2018. 

Istaklnula je stalna nastojanja na poboljšanju učeničkog prijevoza te je dogovoren još 

jedan termin prijevoza učenika nakon 4. sata- u 11.30 sati. 

Školski odbor je obavješten da ćemo u dogovoru s Hrvatskom zavodom za 

zapošljavanje primiti učiteljicu razredne nastave  na stručno osposobljavanje za rad 

bez zasnivanja radnog odnosa.  

 

 
Sjednica Školskog odbora završena je u 9.00 sati. 

 

 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora      Zapisničar 

Perica Tomšić        Pauline Runje  

         

_______________________      _____________________ 

https://www.facebook.com/JVP-Konavle-1582387395355557/?fref=mentions

