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Cavtat, 30. listopada 2018. 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

 

sa 2. sjednice školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane 30. listopada 2018. g. u 8.00 

sati. 

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne  sjednice školskog odbora 

 

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

natječaja 

 

3. Ostalo (upis nove učenice, vrijeme rada školskih tijela, prijedlog UV-a za Kurikulum: 

vježba evakuacije učenika i zaposlenika škole u slučaju krizne situacije, susret 

zborova OŠ Gruda i OŠ Cavtat, ugovor s Dječjim vrtićem Konavle, nadolazeće 

aktivnosti…)   

 

 

Ad.1) Zaključak: Članovi Školskog odbora usvojili su zapisnik sa prethodne sjednice.  

Ad.2)  Dana 11. listopada objavljen je natječaj za radna mjesta:  

 

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

2. Učitelj razredne nastave (m/ž) – 2 izvršitelja, određeno, puno radno vrijeme 

3. Učitelj geografije (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme 

4. Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno 

vrijeme 

5. Učitelj hrvatskog jezika (m/ž)- 1 izvršitelj, određeno, puno radno vrijeme 

6. Učitelj matematike (m/ž)- 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme 

7. Stručni suradnik pedagog (m/ž) – 1 izvršitelj, stručno osposobljavanje za rad bez 

zasnivanja radnog odnosa 

 

Zaključak: Članovi Školskog odbora dali su suglasnost ravnateljici za zasnivanja radnih 

 odnosa na temelju natječaja. 

 

Ad3) Ravnateljica je članove Školskog odbora obavijestila o tekućim događanjima u 

školi:  

- upis učenice koja prelazi iz OŠ Župa Dubrovačka, te će to biti 500-ti učenik 
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- prošlog tjedna dobili smo obavijest Ministarstva znanosti i obrazovanja kojom se 

odobrava zapošljavanje jednog stručnog suradnika psihologa temeljem mjere “Stjecanje 

prvog radnog iskustva/pripravništva” čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje a 

korisnik u području obrazovanja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Provođenjem ove 

mjere kompletirat ćemo i ojačati tim stručnih suradnika. Natječaj za primanje u radni 

odnos pripravnika smo objavili 26. listopada 2018.  

 

 

Sjednica je završena u 9.00 sati. 

 

 

Zapisničar :                                                                    Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje     Perica Tomšić 

 

________________     _________________ 

 

 

 


