
 

7. Skraćeni Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gvozd, Gvozd održane 

     dana 7. rujna 2017. godine s početkom u 8 sati i 15 minuta 

 

Na sjednici je nazočno 5 od ukupno 7 članova Školskog odbora. 

1. Točka 

Na temelju članka 107. stavak 10. podstavak 1. i članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

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

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

glasovanjem,  donio odluku kojom se daje prethodna suglasnost za zapošljavanje Ivana 

Lovrića, stručni prvostupnik poslovne informatike, na radnom mjestu učitelja matematike na 

puno, određeno vrijeme do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi 

propisan način, ali ne dulje od 60 dana. 

2. Točka 

Na temelju članka 118. stavak 2. podstavak 4. Zakona o odgoju  obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi ((Narodne novine broj. 87./08.,  86./09., 92./10., 105./10., 90./11.,16./12., 

86./12., 94./13., 152./14 i 07/17)  Školski odbor je jednoglasno, javnim glasovanjem, donio 

odluku o usvajanju  izvješća o realizaciji školskog Kurikuluma za školsku godinu 2016./2017. 

3. Točka 

Na temelju članka 39.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine10./97., 

107./07. i 94./13.), te članka 58. Statuta Osnovne škole Gvozd, Školski odbor   je jednoglasno, 

javnim glasovanjem,  donio odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i 

programa rada za Program predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Gvozd, Gvozd za 

pedagošku godinu 2016./2017.. 

4. Točka 

Na temelju članka 118. stavak 2. podstavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi (Narodne novine broj. 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 odluku o  davanju na korištenje svlačionica i prostorije za pisanje 

zapisnika Nogometnom klubu Gvozd, bez naknade,u natjecateljskoj sezoni jesen 2017. 

5. Točka 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne 

novine broj 10./97., 107./07. i  94./13.) Školski odbor je jednoglasno, javnim glasovanjem,  

donio odluku o objavi natječaja za odgojitelja/icu u Programu predškolskog odgoja pri 

Osnovnoj školi Gvozd, na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, određeno vrijeme, zamjena za 

porodiljni dopust.  

Sjednica je završena u 8 sati i 55 minuta. 


