
23. Skraćeni zapisnik sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gvozd, Gvozd održane 

dana 11.siječnja 2019.godine s početkom u 12 sati 

 

Sjednici je nazočno 5 od ukupno 7 članova  Školskog odbora. 

 

1.Točka. 

Na temelju članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

( Narodne novine broj 87/08., 86/09.,105/10.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

07/17. i 68./18.) Školski odbor Osnovne škole Gvozd donio je odluku o davanju prethodne 

suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa Doris Čunović na radnom mjestu učitelja njemačkog 

jezika, na  nepuno radno vrijeme 21 sat tjedno, određeno vrijeme do zapošljavanja na temelju 

ponovljenog natječaja, ali ne dulje od 5 mjeseci . 

 

2.Točka 

Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

( Narodne novine broj 87/08., 86/09.,105/10.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

07/17. i 68./18.) Školski odbor Osnovne škole Gvozd donio je odluku o davanju prethodne 

suglasnost za zasnivanje radnog odnosa Nevene Pali, diplomirani učitelj s pojačanim 

programom iz nastavnog predmeta engleski jezik, na radnom mjestu učitelja engleskog jezika, 

na  nepuno radno vrijeme 34 sata tjedno, određeno vrijeme do povratka zamjenice ravnateljice 

na radno mjesto učitelja engleskog jezika. 

 

3. Točka  
Na   temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

( Narodne novine broj 87/08., 86/09.,105/10.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 

07/17. i 68./18.) Školski odbor Osnovne škole Gvozd donio je odluku  o davanju prethodne 

suglasnost za zapošljavanje Snježane Stipetić, magistra ekonomije, na radnom mjestu 

voditelja računovodstva, na puno određeno vrijeme do povratka voditeljice računovodstva 

Anđe Gašpar s bolovanja. 

 

4.Točka        
Na temelju članka  24. stavka 2. Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika 

školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih 

prava nadležnim tijelima ( Narodne novine broj 132/13.) Školski odbor Osnovne škole Gvozd  

usvojio je  Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i mjerama 

poduzetim u cilju zaštite prava učenika na kraju prvog polugodišta školske godine 

2018./2019.. 

5. Točka 

Zamjenica ravnateljice je izvijestila članove Školskog odbora o rezultatima odgojno-

obrazovnog rada na kraju prvog polugodišta školske godine 2018./2019..  

 

6. Točka 

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16.) Školski odbor 

Osnovne škole Gvozd donio je Plan nabave roba procijenjene vrijednosti manje od 

200.000,00 kuna i radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. 

Sjednica je završena u 12 sati i 50 minuta. 

                                                          

 


