
9. Skraćeni zapisnik sa sjednice Školskog odbora Osnovne škole Gvozd, Gvozd održane 

dana 10. listopada 2017. godine s početkom u 8 sati i 15 minuta  

 

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

 

Točka 1. 

Na temelju članka 10. Zakona o radu  ( Narodne novine broj 93./14. i 152./14. ), članka 107. 

stavak 1.  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  odluke  

Župana Sisačko-moslavačke županije KLASA: 602-01/17-01/50, URBROJ: 2176/01-07-17-1 

od 22. rujna 2017. godine Školski odbor Osnovne škole Gvozd donosi odluku o davanju 

prethodne suglasnosti  za zapošljavanje Svjetlane Kašljević Gaš, diplomirana  sociologinja, na 

radnom mjestu pomoćnika u nastavi, na nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, određeno 

vrijeme do kraja nastavne godine 2017./2018. 

Radni odnos se zasniva od 13. listopada 2017. godine. 

Odluka je donesena jednoglasno, javnim glasovanjem. 

Točka 2. 

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne 

novine broj 10./97., 107./07. i  94./13.) Školski odbor je donio odluku o zasnivanju radnog 

odnosa Milane Malinac, odgojiteljica predškolske djece, na radnom mjestu odgojitelja u 

Programu predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Gvozd, na nepuno radno vrijeme 20 sati 

tjedno, određeno vrijeme do povratka odgojiteljice Tanje Jajčević na rad. 

Radni odnos se zasniva od dana 13. listopada 2017. godine.  

Odluka je donesena jednoglasno, javnim glasovanjem. 

Točka 3. 

Na temelju članka 39. ,  članka 118. stavak 2. točka 4.  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 19. Statuta , Školski odbor donosi  

Kurikulum učeničke zadruge “Pčelica” za školsku godinu 2017./2018.. 

Odluka je donesena jednoglasno, javnim glasovanjem. 

Točka 4. 

Na temelju članka 39. , članka 118. stavak 2. točka 5.  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 19. Statuta , Školski odbor je  

donio Godišnji plan i  program rada učeničke  zadruge “Pčelica” za školsku godinu 

2017./2018.. 

Odluka je donesena jednoglasno, javnim glasovanjem. 

Točka 5. 

Pod točkom tekuća pitanja nije bilo posebnih pitanja niti komentara i sjednica je završena u                                                          

8 sati i 50 minuta. 

 

 

 

 

 

 


