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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

s 10. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane virtualno 18. ožujka 2021. g. u 

13.00 sati putem usluge Zoom, s poveznicom predsjednice Školskog odbora. 

 

Sudjelovali: M. C., S. D., I. K., M. M., B. O.,  P. T.  

Nije sudjelovao: A. K., opravdano izočan 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne  sjednice školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnost ravnatelju u vezi zasnivanja radnog odnosa na temelju 

natječaja 

3. Zahvala članovima Školskog odbora na isteku četverogodišnjeg mandata 

4. Aktualna odgojno- obrazovna situacija u epidemiološkim prilikama 

 

 

Ad.1)  Zaključak: Članovi Školskog odbora na prijedlog predsjednice usvojili su zapisnik s 

prethodne sjednice.  

 

Ad.2) Ravnateljica je rekla da smo 22. veljače 2021. objavili natječaj za radna sljedeća 

mjesta:  

1. Stručni suradnik edukacijski rehabilitator/ socijalni pedagog (m/ž) – 1 izvršitelj, 

neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.  

2. Učitelj prirode, biologije, kemije (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno 

vrijeme, 8 sati tjedno.  

3. Učitelj informatike (m/ž) – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme.  

4. Učitelj likovne kulture (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme, 28 sati 

tjedno.   

5. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme.  

6. Učitelj razredne nastave u produženom boravku (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno 

radno vrijeme.  

7. Učitelj engleskog jezika (m/ž) – 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme.  

 

 

Na testiranje su pozvani kandidati koji su pravodobno dostavili potpune prijave sa 

svim prilozima i ispunjavaju uvjete natječaja: 
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1. Mirela Musladin, magistra inženjerka računarstva- za radno mjesto pod rednim 

brojem 3. 

2. Patricia Marić, doktorica umjetnosti, akademski slikar- profesor likovne kulture- za 

radno mjesto pod rednim brojem 4. 

3. Ivana Gjaja Handabaka, akademski slikar- za radno mjesto pod rednim brojem 4. 

4. Kristina Rašić, magistra primarnog obrazovanja- za radno mjesto pod rednim 

brojem 5. i 6. 

 

Ravnateljica je prisutne obavijestila da, u skladu s Člankom 10. Pravilnika o postupku 

zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, donosi  odluku o obustavi 

dijela natječaja koji se odnosi na zapošljavanje na radnim mjestima pod rednim brojem 2., 3., 

4. i 6. 

 

Slijedom navedenog zamolila je prisutne suglasnost za primanje u radni odnos: 

 

1. Džana Suljević, magistra socijalne pedagogije na radnom mjestu stručnog suradnika 

socijalnog pedagoga, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno. 

2. Petra Trče, magistra primarnog obrazovanja, na radnom mjestu učitelja razredne nastave u 

PŠ Čilipi na određeno, puno radno vrijeme, do povratka zaposlenice Pauline Grbić na rad. 

3. Luka Baule, magistar edukacije engleskog jezika i književnosti i magistar edukacije 

francuskog jezika i književnosti,  na radnom mjestu učitelja engleskog jezika na određeno, 

puno radno vrijeme, do povratka na rad učiteljice Matijane Pešorda 

 

Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanje navedenih 

radnih odnosa.  

 

Ad.4) 

Ravnateljica je obavijestila Školski odbor o odgojno- obrazovnoj situaciji u aktualnim 

epidemiološkim prilikama.  

 

Zaključak: Članovi Školskog odbora upoznati su s aktualnom odgojno- obrazovnom 

situacijom u OŠ Cavtat i radom na daljinu te provođenjem odluka temeljem uputa Stožera 

Civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i osnivača Škole.  

 

Ad.3)  

Ravnateljica je rekla da 19. ožujka 2021. g. ističe mandat članovima Školskog odbora. 

U skladu s odredbama Statuta škole dana 1. veljače 2021. g. provedeni su izbori članova 

Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika, iz reda radnika i iz reda roditelja. 

Očekujemo odluku o imenovanim članovima osnivača Dubrovačko- neretvanske županije.  

Konstituirajuća sjednica Školskog odbora održat će se najkasnije u roku od 15 dana nakon što 

je imenovana većina članova Školskog odbora odnosno u roku od 15 dana od 20. ožujka 

2021.g. 

 

 

Sjednica Školskog odbora završena je u 13.45 sati. 

 

Zapisničar :                                                                    Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje     Perica Tomšić 

 

________________     ________________ 


