
 

12. Skraćeni Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gvozd, Gvozd 

održane dana 6.12.2017. godine 

 

Sjednici je nazočno 5 od ukupno 7 članova Školskog odbora. 

 

1. Točka  

Pod prvom točkom dnevnog reda ravnateljica škole je izvijestila Školski odbor o provedenom 

inspekcijskom nadzoru obavljenom dana 9. listopada i 3. studenog 2017. godine. 

 

2. Točka 

Pod drugom točkom dnevnog reda ravnateljica škole je izvijestila Školski odbor  o 

provedenom stručno-pedagoškom nadzoru obavljenom dana 20. listopada 2017. godine. 

 

3. Točka 

Temeljem odredbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 

(Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. 2004.), Pravilnika o načinu 

postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava 

učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (NN 132./13.), članka  118. 

stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 

90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152./14 i 07./17. ) Školski odbor je jednoglasno, javnim 

glasovanjem donio Protokol o postupanju Osnovne škole Gvozd u kriznim situacijama. 

 

4. Točka 

Na temelju članka 118. st. 2. al. 5., vezano uz čl. 28. st. 9. i čl. 137. st. 4.  Zakona o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 

90/11., 5/12., 16/12., 86/12. , 94/13., 152/14. i 07/17.) i članka 58. Statuta Osnovne škole 

Gvozd,  Gvozd, na prijedlog ravnateljce škole , a nakon provedene rasprave na sjednici 

Učiteljskog vijeća i  Vijeća roditelja, Školski odbor je jednoglasno, javnim glasovanjem donio 

Izmjene  i dopune Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017./2018.. 

 

5. Točka 

Na temelju članka 118. stavak 2. al. 6.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  srednjoj 

školi   ( Narodne novne br. 87./08.,  86./09., 92./10., 105./10., 90./11.,16./12., 86./12., 94./13., 

152./14 i 07./17.) i članka 58. Statuta Školski odbor  je jednoglasno javnim glasovanjem 

donio  Financijski plan za 2018. godnu i projekciju plana za 2019. i 2020. godinu.  
 

6. Točka 

Pod točkom razno nije bilo posebnih pitanja niti komentara.  

 

Sjednica je završena u 11 sati i 10 minuta. 


