
REPUBLIKA HRVATSKA 

OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT 

Cavtat, 27. prosinca 2017. 

 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

sa 5. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 27. prosinca 2017. g. s 

početkom u 8:30 sati 

Nazočni: Mario Curić, Stankica Diklić, Miljenko Mikulić, Perica Tomšić , Kate Kukuljica i 

Pauline Runje-zapisničar,  

Izočni : Ivica Klečak, Antun Kusalić i Boris Obradović-opravdano 

 
 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnost ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa temeljem 

natječaja za radno mjesto stručnog suradnika socijalnog pedagoga- defektologa, 

određeno, nepuno radno vrijeme 

3. Davanje prethodne suglasnosti ravnatelju za zasnivanje radnog odnosa  na radnom 

mjestu učitelja razredne nastave na određeno, puno radno vrijeme- do 60 dana i 

zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja  

4. Prijedlog financijskog plana za 2018.g. i projekcije za 2019. i 2020.g. 

5. Usvajanje Protokola o pristupu i dijeljenju informacija  u Osnovnoj školi Cavtat i 

Protokola o ponašanju učenika u autobusu 

6. Ostalo (izvješće o provedenim aktivnostima u školi) 
 

 

Predsjednica Školskog odbora pročitala je dnevni red. 

 

Ad.1) Zaključak: Zapisnik sa 4. sjednice školskog odbora jednoglasno je usvojen. 

 

Ad.2)  Dana 27. studenoga 2017. objavili smo natječaj za radno mjesto: 

 

1. Stručni suradnik socijalni pedagog- defektolog, m/ž 1 izvršitelj, određeno, nepuno 

radno vrijeme.  

Ravnateljica je zatražila suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog 

odnosa sa K. Matuško, na pola radnog vremena- do povratka na rad Ane 

Ljubić Arbanasin. 

- Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost ravnateljici 

za zasnivanje radnog odnosa sa K. Matuško. 

 

Ad.3) K. Miloš,(mag.prim. obrazovanja), zaposlenoj na radnom mjestu učiteljice 

razredne nastave- kao zamjena za učiteljicu M. Njire Miljanović, preko zimskih 

praznika prestaje radni odnos. Obzirom da će navedeno radno mjesto biti upražnjeno i 

početkom drugog polugodišta- do povratka Maje Njire Miljanović na rad, ravnateljica 

je zamolila članove Školskog odbora da daju suglasnost za primanje K. Miloš u radni 

odnos od 15. siječnja 2018.na radnom mjestu učiteljice razredne nastave, puno, 

određeno radno vrijeme – do 60 dana. 



 Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno su dali suglasnost ravnateljici za 

zasnivanje radnog odnosa s K. Miloš. 

 

    Ad.4) Zaključak: Uz obrazloženja voditeljice računovodstva i ravnateljice jednoglasno je  

     usvojen  prijedlog financijskog plana za 2018.g. i projekcije za 2019. i 2020.g. 

 

         Ad.5) Ravnateljica je prisutne upoznala sa sadržajem Protokola o pristupu i dijeljenju 

         informacija  u Osnovnoj školi Cavtat i Protokola o ponašanju učenika u autobusu. 

         Uslijedio je razgovor o uvjetima školskog prijevoza kojeg obavlja prijevoznik 

   Čazmatrans d.o.o. 

   Zaključak: Članovi Školskog odbora jednoglasno su usvojili protokol o pristupu i 

   dijeljenju informacija u Osnovnoj školi Cavtat i Protokol o ponašanju učenika u 

   autobusu. 

 

Ad.6) Na mrežnoj stranici Škole objavljene su obavijesti o tekućim događanjima u   

školi: 

tijekom prosinca održani su Božićna priredba, Božićni judo turnir, učenici osmih 

razreda posjetili su Odjel za laboratorijsku dijagnostiku Opće bolnice Dubrovnik, 

učenici naše škole osvojili su 1. mjesto na županijskom natjecanju kadeta u 

stolnom tenisu, provedena je još jedna Večer matematike, održan je Božićni 

sajam...  

  

                 Ravnateljica je prisutne obavijestila o radovima koji su u tijeku u PŠ Stravča i  

                 uvođenju LED rasvjete u PŠ Čilipi. Razgovaralo se o uređenju okoliša škole i 

                 potrebi organiziranja čišćenja. 

    

 

 
Sjednica Školskog odbora završena je u 9.30 sati. 

 

 

 

 

 

Predsjednica Školskog odbora      Zapisničar 

Perica Tomšić        Pauline Runje  

         

_______________________      _____________________ 
 


