
43. Skraćeni zapisnik elektronske sjednice Školskog odbora održane dana 7. 

      listopada 2020. godine s vremenom očitovanja od 9 do 12 sati 

 

1.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 usvaja Izvješće o 

stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i mjerama poduzetim u cilju zaštite 

prava učenika na kraju drugog obrazovnog razdoblja školske godine 2019./2020. godine. 

2.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., 

68./18., 98/19., 64/20.) i čl. 58. Statuta, Školski odbor je usvojio izvješće o realizaciji 

Kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. . 

3.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., 152/14., 

07/17.,68./18., 98/19., 64/20. ) Školski odbor je usvojio Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana 

i programa rada škole za školsku godinu 2019./2020.. 

4.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., 68./18., 98./19., 64./20.) i čl. 58. Statuta,  
na prijedlog ravnatelja, a nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća i Vijeća 
roditelja, Školski odbor donosi se Kurikulum za školsku godinu 2020/2021. 
5.točka 
Na temelju članka 28. stavka 9.i 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., 98/19., 64/20.) i 

članka 58. Statuta Osnovne škole Gvozd,  Gvozd, Školski odbor  na prijedlog ravnatelja  

škole , a nakon provedene rasprave na sjednici Učiteljskog vijeća i  Vijeća roditelja donosi  

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./2021.. 

6.točka 

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

10/97., 107./07., 94./13.) Školski odbor donosi Kurikulum Programa predškolskog odgoja pri 

Osnovnoj školi Gvozd za pedagošku godinu 2019./2020.. 

7.točka 

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

10/97., 107./07., 94./13.) Školski odbor donosi  Godišnji plan i program rada Programa 

predškolskog odgoja pri OŠ Gvozd za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

Četiri od ukupno 7 članova Školskog odbora je dostavilo očitovanja o pojedinim točkama 

dnevnog reda. Svi  članovi Školskog odbora koji su dostavili svoja očitoovanja suglasni su s 

navedenim odlukama. 

 

 

 

 


