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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

S 3. sjednice Školskog odbora Osnovne škole Cavtat, održane od 28. listopada 2021. do 29. 

listopada 2021.g. putem elektroničke pošte. 

 

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

Marić  

Nije odgovorio: Miljenko Mikulić        

                     

Ad1) Zaključak 

Usvojen je zapisnik s prethodne sjednice Školskog odbora.  

 

Ad2) Zaključak 

Školski odbor dao je suglasnost za zapošljavanje na sljedećim radnim mjestima:  

 

1. R.C., na radnom mjestu stručni suradnik edukacijski rehabilitator/ socijalni pedagog, 

na određeno, nepuno radno vrijeme 

2. Nebojša Batinović, na radnom mjestu učitelj prirode i biologije, na neodređeno, 

nepuno radno vrijeme  

3. Anamarija Krstanović Arkulin Zlatić, na radnom mjestu učitelj informatike, određeno, 

puno radno vrijeme 

4. Marijana Kandrač, na radnom mjestu učitelj geografije, na neodređeno, nepuno radno 

vrijeme 

5. Petra Trče, na radnom mjestu učitelj razredne nastave, na određeno, puno radno 

vrijeme 

6. Sandra Šunjić, na radnom mjestu učitelj razredne nastave u produženom boravku, na 

određeno, puno radno vrijeme 

7. Luka Baule, na radnom mjestu učitelj engleskog jezika, na određeno, nepuno radno 

vrijeme 

8. Mirna Gjuraš Car, na radnom mjestu učitelj hrvatskog jezika, na određeno, nepuno 

radno vrijeme 

9. Maja Čupić, na radnom mjestu učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, na određeno, 

nepuno radno vrijeme 

10. Marijana Brailo, na radnom mjestu učitelj matematike, na određeno, nepuno radno 

vrijeme 
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11. Irena Stanović, na radnom mjestu učitelj tehničke kulture, na određeno, nepuno radno 

vrijeme 

12. Marija Pavlin i Mirjana Kanazir, na radnom mjestu spremačica, na određeno, puno 

radno vrijeme 

 

Ad.3) Zaključak 

Školski odbor je upoznat s: 

- odlukom o organizaciji nastave prema Modelu C- nastava na daljinu od 28. listopada 

2021.g. 

 

 

 

 

 

Suglasnosti po 1. i  2. točki dnevnog reda dostavljene u roku od strane šest članova 

Školskog odbora.   

 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar :                                                                    Predsjednik ŠO: 

Pauline Runje     Stanka Dubretić 

 

________________     _________________ 

 

 

 

 


