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OPĆINA KONAVLE 

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT  

Cavtat, 6. listopada 2020. 

 

 

 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

s 2. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 6. listopada 2020. g. u 8.00 sati. 

 

Prisutni: S. D., I. K., B. O., P. T.  

Nisu prisutni: M. C., A. K., M. M. 

Nenazočni članovi opravdali su svoj izostanak. 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne  sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Statuta Osnovne škole Cavtat 

3. Donošenje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa OŠ Cavtat za školsku godinu 

2020./21. na prijedlog ravnatelja i Učiteljskog vijeća i uz mišljenje Vijeća roditelja 

      4.  Obavijest o zasnivanju i prestanku radnih odnosa  

      5.  Ostalo (organizacija rada škole- podložno izmjenama, osiguranje učenika…) 

 

 

Ad.1)  Članovi Školskog odbora usvojili su zapisnik s prethodne sjednice.  

 

Ad.2) Zaključak: Školski odbor je uz prethodnu suglasnost osnivača, a na prijedlog 

ravnateljice Škole donio Statut Osnovne škole Cavtat. Statut će se dana 6. listopada 2020. 

objaviti na oglasnoj ploči Škole, a na snagu će stupiti 7. listopada 2020. 

 

Ad.3) Zaključak: Na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnateljice, a uz mišljenje Vijeća 

roditelja i Vijeća učenika, Školski odbor donio je Kurikulum i Godišnji plan i program 

rada za šk.god. 2020./21. 

 

Ad.4) Zaključak: Došlo je do povećanja broja učenika te je ukupan broj 510 učenika što nije  

utjecalo na povećanje broja razrednih odjela. Informatika je kao izborni predmet uvedena od 

1. do 4. razreda u matičnu i sve područne škole.  

Ravnateljica je obavijestila prisutne o izmjenama u radnim odnosima na početku šk. godine:    

 

1. Učiteljica razredne nastave Katica Lučić koristi rodiljni dopust, a rodiljni dopust 

koristi i učiteljica Kristina Cikatić koja joj je bila zamjena. Na navedeno radno mjesto 



je 1. rujna 2020. primljena Kristina Miloš Šutalo na određeno, puno radno vrijeme- 

najdulje do 60 dana.   

2. Na radno mjesto učiteljice razredne nastave u produženom boravku je 7. rujna 2020. 

primljena magistra primarnog obrazovanja Petra Trče na određeno, puno radno 

vrijeme – najdulje do 60 dana.   

3. Učiteljica njemačkog jezika Dijana Cigelj koristi rodiljni dopust te je na navedeno 

radno mjesto 7. rujna 2020. primljena Barbara Daničić na određeno, nepuno radno 

vrijeme, najdulje do 60 dana.  

4. Na radno mjesto učitelja informatike u razrednoj nastavu u područnim školama 7. 

rujna 2020. primljena je Anamarija Krstanović Arkulin Zlatić na određeno, nepuno 

radno vrijeme – najdulje do 60 dana.  

5. Na radno mjesto učitelja prirode 3. rujna 2020. primljena je profesorica razredne 

nastave Sandra Šunjić na određeno, nepuno radno vrijeme – najdulje do 60 dana. 

6. Dana 31. kolovoza 2020. sporazumnim raskidom ugovora o radu učiteljici 

matematike i fizike Mari Kresić prestao je radni odnos u našoj školi. Na navedeno 

radno mjesto 7. rujna 2020. primljena je Marina Vuletin na određeno, puno radno 

vrijeme – najdulje do 60 dana. 

7. Učiteljica likovne kulture Marijana Lučić Brailo koristi roditeljski dopust te ja na 

navedeno radno mjesto 7. rujna 2020. primljena Irena Stanović na određeno, nepuno 

radno vrijeme – najdulje do 60 dana.  

8. Dana 31. kolovoza 2020. sporazumnim raskidom ugovora o radu zbog odlaska u 

 mirovinu spremačici Mari Gluhan prestao je radni odnos u našoj školi. Na navedeno 

radno mjesto 1. rujna 2020. primljena je Mirjana Kanazir na određeno, puno radno 

vrijeme – najdulje do 60 dana. 

U skladu s uputom Ministarstva znanosti i obrazovanja o potrebi pojačane brige o čišćenju i 

održavanju higijene prostora zaposlili smo Mariju Pavlin na određeno puno radno vrijeme - 

najdulje do 60 dana. 

9. Dana 31. siječnja 2019. domaru – kotlovničaru Đuru Arbuliću prestao je radni odnos 

sporazumnim raskidom ugovora o radu. Dana 1. rujna 2020. primljen Hrvoje Novak u 

radni odnos na određeno, nepuno radno vrijeme – najdulje do 60 dana. 

10. Knjižničarka Ivana Miletić koristi rodiljni dopust te ja na navedeno radno mjesto 7. 

rujna 2020. primljena Josipa Iličić na određeno, nepuno radno vrijeme – najdulje do 

60 dana. 

11. Stručni suradnik edukacijski rehabilitator Hana Sinanović Miljić koristi roditeljski 

dopust te je na navedeno radno mjesto 7. listopada 2020. primljena Martina Živkušić 

na određeno, nepuno radno vrijeme – najdulje do 60 dana. 

12. Učiteljica razredne nastave u PŠ Stravča Nikolina Orepić je na bolovanju te je na 

navedeno radno mjesto 7. rujna 2020. primljena Mia Zorić na određeno, puno radno 

vrijeme – najdulje do 60 dana. 

13. Dana 4. rujna 2020. sporazumnim raskidom ugovora o radu učiteljici informatike 

Mariji Stanić prestao je radni odnos u našoj školi. Navedeni sati raspoređeni su 

učitelju Nikši Guljelmoviću koji je već zaposlen u Školi na neodređeno vrijeme. Zbog 

ukupnog povećanja broja sati informatike na radno mjesto učitelja informatike 3. 



rujna 2020. primljena je Sandra Šunjić na određeno, nepuno radno vrijeme – najdulje 

do 60 dana.  

14. Učiteljica engleskog jezika Iva Škegro koristi rodiljni dopust te ja na navedeno radno 

mjesto 7. rujna 2020. primljen Luka Baule na određeno, nepuno radno vrijeme – 

najdulje do 60 dana. Učiteljica engleskog jezika Matijana Pešorda je na bolovanju te 

je mijenja učitelj Luka Baule, na određeno, nepuno radno vrijeme – najdulje do 60 

dana. 

Zaključak: Prisutni članovi Školskog odbora obaviješteni su o promjenama 

vezanim za radne odnose. 

 

Ad.5)  Zaključak: 

- U školi se provode Epidemiološke mjere za učenike i roditelje, te Epidemiološke 

mjere za učitelje i ostale zaposlenike.   

- Pojačano se pazi na higijenske mjere, tehničko osoblje-spremačice rade po 

izmijenjenom rasporedu, u skladu s potrebama područnih škola i mjesta stanovanja. 

- Učenici se služe s 4 izlaza/ulaza, izbjegava se miješanje skupina učenika odnosno 

razreda, podržava se održavanje potrebnog razmaka, način kretanja hodnicima,  

kontrola osoba koje ulaze u prostor škole upisivanjem imena i prezimena i mjerenjem 

tjelesne temperature.  

- O upitu gospođe Vinke Sambrailo Lazarević o štetnosti azbesta na zdravlje djece 

upoznat će se stručnu osobu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te također 

razgovarati s stručnjacima iz građevinske struke.   

           - Zbog izraženoga nezadovoljstva prijevozom djece u školi, ravnateljica je rekla da je 

roditelje obavijestila da Osnovna škola Cavtat prijevoz učenika putnika provodi u 

skladu s Ugovorom osnivača Dubrovačko-neretvanske županije i Libertasa-Dubrovnik 

d.o.o. Navedeni  ugovor  na snazi je od 1. siječnja  do 31. prosinca 2020. u skladu sa 

specifikacijom prijevoza Osnovne škole Cavtat. Svaka promjena izravno se i pisano 

komunicira te je navedeni upit ravnateljica predočila odgovornima za buduće postupke 

ugovaranja. 

- Prihvaćeno je da se za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u šk. god. 

2020./21. izabere osiguravajuće društvo Adriatic osiguranje d.d. 

 - I ove školske godine u našoj školi djeluje područni odjel Umjetničke škole Luke 

Sorkočevića što dodatno zahtijeva skrb o epidemiološkim mjerama te vrijeme za 

provedbu čišćenja.  

           

 

 

 

Zapisničar :                                                                    Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje     Perica Tomšić 

 

 


