
32. Zapisnik sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gvozd, Gvozd održane dana  

     7. listopada 2019. godine s početkom u 15 sati 

 

Sjednici je nazočno 5 od ukupno 7 članova Školskog odbora. 

 

1. točka 

Na temelju članka  39. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju   ( Narodne 

novine broj10/97., 107./07., 94./13.) Školski odbor je jednoglasno, javnim glasovanjem donio 

odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Programa 

predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Gvozd za pedagošku godinu 2018./2019.. 

2. točka 

Na temelju članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju   ( Narodne novine broj 

10/97., 107./07., 94./13.) Školski odbor je, jednoglasno javnim glasovanjem donio Kurikulum 

Programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Gvozd za pedagošku godinu 2019./2020.. 

3. točka 

Na temelju članka 21.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju   ( Narodne novine broj 

10/97., 107./07., 94./13.) Školski odbor , jednoglasno, javnim glasovanjem, donosi Godišnji 

plan i program rada Programa predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd za pedagošku godinu 

2019./2020.. 

4. točka 

Na temelju članka  118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 

87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 5./12., 16./12., 86./12., 94./13., 152./14., 07./17. i 

68./18.) i čl. 58. Statuta, Školski odbor je, jednoglasno javnim glasovanjem,  usvojio izvješće 

o realizaciji Kurikuluma za školsku godinu 2018./2019. . 

5. točka 

Na temelju članka 118. 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. i 152/14. i 

07/17. i 68./18.) Školski odbor Osnovne škole Gvozd je, jednoglasno javnim glasovanjem,                                                                   

usvojio  Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 

2018./2019.. 

6. točka 

Na temelju članka 16. stavka 2. podstavka q) Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih 

odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN broj: 87./14. i 81./15.) Školski odbor je 

usvojio Izvješće o realizaciji izvanučioničke nastave za školsku godinu 2018./2019. . 

7. točka  
Na temelju članka 28. stavka 4. i članka 118. stavka 2. alineja 4.  Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11., 
5./12., 16./12., 86./12., 94./13., 152./14., 07./17. i 68./18.) i čl. 58. Statuta, Školski odbor je, 
na prijedlog zamjenice ravnateljice i nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog 
vijeća i Vijeća roditelja, donio Kurikulum za školsku godinu 2019./2020.. 
Odluka je donesena jednoglasno, javnim glasovanjem. 
8. točka 

Na temelju članka 28. stavka 9., članka 118. stavka 2. alineja 5. 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. i 152./14., 07./17. i 68./18.) i članka 58. 

Statuta Školski odbor je na prijedlog zamjenice ravnateljice, a nakon provedene rasprave na 

sjednici Učiteljskog vijeća i  Vijeća roditelja, donio Godišnji plan i program rada škole za 

školsku godinu 2019./2020.. 

Odluka je donesena jednoglasno, javnim glasovanjem. 

9. točka 



Na temelju članka 107. stavak 11. i članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (  87/08., 86/09.,105/10.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17.)   

Školski odbor je jednoglasno, javnim glasovanjem, donio odluku  kojom se daje  prethodna 

suglasnost za zapošljavanje Branka Santrača na radnom mjestu vjeroučitelja pravoslavnog 

vjeronauka na nepuno radno vrijeme 10 sati tjedno, određeno vrijeme do kraja školske godine 

2019./2020.. 

 

Sjednica je završena u 16 sati i 15 minuta. 
 
 

                                                                   

 

 


