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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

S 11. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane od 28. svibnja 2021. do 1. 

lipnja 2021.g. putem elektroničke pošte. 

 

Odgovorili: Z. B., M. C., P. D., S. D., K. J., I. M. i M. M.   

 

 

Ad1)  

Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora.  

 

Ad2)  

Dana 23. kolovoza 2021.g. raspisali smo natječaj koji se odnosi na prijem pripravnika kroz 

mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo za zapošljavanje na radnom 

mjestu: 

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

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je Planom prijema pripravnika u 2021. godini odobrilo 

Osnovnoj školi Cavtat zapošljavanje jednog pripravnika – učitelja razredne nastave, kroz mjeru 

HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništva“. 

 

Na natječaj su se prijavile dvije kandidatkinje:  

 

1. Ana Deranja, magistra primarnog obrazovanja 

2. Petra Lasić, magistra primarnog obrazovanja 

 

Kandidatkinje su pravovremeno dostavile uredne prijave.  

Ravnateljica predlaže da se u radni odnos, kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/ 

pripravništva“, na puno, određeno vrijeme – u trajanju od 12 mjeseci, primi Ana Deranja.  

 

Ad.3)  

Moli se suglasnost Školskog odbora za produljenje Ugovora o korištenju školskog stana u PŠ 

Močići s učiteljicom A. Ć. do 30. rujna 2022. i  Ugovora o ustupanju poslovnog prostora na 

korištenje bez naknade (domareva kuća) s Dječjim vrtićem Konavle do 31. kolovoza 2022. 

 

Ad.4) 
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Ad.5)  

Učiteljsko vijeće je razmotrilo pristigle ponude osiguranja učenika te predlaže  da se za 

osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u šk. god. 2021./22. izabere osiguravajuće 

društvo Adriatic osiguranje d.d. 

 

 

Ad.6)  

Ravnateljica je izvijestila članove Školskog odbora o novonastalim izmjenama u radu škole 

uslijed epidemioloških mjera, kao i detalje vezane za organizaciju rada škole.  

 

 

 

Molimo vas da nam suglasnosti po 1., 2., 3. i 5. točki dnevnog reda dostavite do četvrtka, 

16. rujna 2021., do kraja radnog dana. 

 

 

 

 

S poštovanjem, 

Predsjednica Školskog odbora 

Stanka Dubretić 
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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

S 1. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane od 15. rujna 2021. do 16. rujna 

2021.g. putem elektroničke pošte. 

 

Odgovorili: Zrinka Bebić, Mario Curić, Pepo Deranja, Stanka Dubretić, Kate Jurić, Ivan 

Marić i Miljenko Mikulić,  

                             

Ad1) Zaključak 

Jednoglasno usvojen zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora   

 

Ad2) Zaključak 

Prijedlog ravnateljice jednoglasno usvojen. U radni odnos, kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog 

radnog iskustva/ pripravništva“, na puno, određeno vrijeme – u trajanju od 12 mjeseci, prima 

se Ana Deranja.  

 

Ad.3) Zaključak 

Ravnateljica dobila suglasnost za  produljenje Ugovora o korištenju školskog stana u PŠ Močići 

s učiteljicom Anom Ćapin do 30. rujna 2022. i  Ugovora o ustupanju poslovnog prostora na 

korištenje bez naknade (domareva kuća) s Dječjim vrtićem Konavle do 31. kolovoza 2022. 

 

Ad.4) 

U privitku dostavljeni na uvid obrasci polugodišnjih financijskih izvještaja koje su škole prema 

Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu bile obavezne izraditi 

i poslati do 12.srpnja 2021. FINA-i, te nadležnoj jedinici lokalne i područne (regionalne) 

samouprave (DNŽ).  

 

 

Ad.5) Zaključak 

Za osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja u šk. god. 2021./22. jednoglasno podržan 

odabir osiguravajućeg društva Adriatic osiguranje d.d. 

 

 

Ad.6)  

Na znanje Školskom odboru dostavljen Izvještaj ravnateljice o aktivnostima na početku 

školske godine 2021./22.  

 

Suglasnosti po 1., 2., 3. i 5. točki dnevnog reda dostavljene u roku od strane svih članova 

Školskog odbora.   
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Zapisničar :                                                                    Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje     Stanka Dubretić 

 

________________     _________________ 

 

 

 


