
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OŠ "Vladimir Nazor" 
Neviđane 
 
KLASA: 003-06/16-01/06 
URBROJ:2198-01-45-16-04 
Neviđane, 27. rujna 2016. godine 
 

Na temelju stavka 12. članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne Novine“, broj: 
25/13, 85/15) objavljuje se: 

 
Zaključci sa 41. Sjednice Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane 

 
Dana 27. rujna 2016. godine održana je 41. sjednica Školskog odbora OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane. 
 Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne 40. sjednice Školskog odbora pristupilo se radu po dnevnom redu.  
Dnevni red sjednice: 

 
1. Verifikacija Zapisnika sa četrdesete (40.) sjednice Školskog odbora 
2. Godišnji plan i programa rada Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Neviđane za 2016./2017. godinu  –  

prijedlog ravnateljice 

3. Usvajanje školskog kurikuluma OŠ „Vladimir Nazor“  Neviđane za 2016./2017. godinu, na 
prijedlog ravnateljice i Učiteljskog vijeća  

4. Razvojni plan škole 2016./2017. godina 

5. Prijedlog Odluke o davanju na korištenje školske sportske dvorane OŠ „Vladimir Nazor“ 
Neviđane, Pravilnika o korištenju školske sportske dvorane, kućni red dvorane i cjenik 
- mišljenje i suglasnost 

6. Prethodna suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto struči suradnik knjižničar 
škole (m/ž) – na  određeno - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, do zasnivanja radnog 
odnosa temeljem natječaja ili drugi propisani način, ali ne dulje od 60 dana 

7. Razno 

 
Na četrdesetprvoj (41.) sjednici Školskog odbora zaključeno je sljedeće: 
 
1. Zapisnik sa četrdesete (40.) sjednice Školskog odbora jednoglasno je verificiran  kao valjan. 
2.  Godišnji plan i program rada OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane za školsku godinu 2016./2017. 

jednoglasno je usvojen, te će biti objavljen na mrežnim stranicama Škole. 
3. Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017. jednoglasno je usvojen, te će biti objavljen na 

mrežnim stranicama Škole. 
4. Razvojni plan škole za 2016./2017. godinu ravnateljica je detaljno obrazložila članovima Školskog 

odbora te ih upoznala sa aktivnostima iz navedenog razvojnog plana 
2.   Na prijedlog ravnateljice jednoglasno je izglasana suglasnost članova Školskog odbora na Odluku o 

davanju na korištenje školske sportske dvorane OŠ „Vladimir Nazor“ Neviđane za period od 
01.10.2016. godine do 31.12.2016. godine. 

3. Na prijedlog ravnateljice jednoglasno je izglasana suglasnost članova Školskog odbora za zasnivanje 
radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik knjižničar, na određeno - nepuno radno vrijeme od 20 

sati tjedno, do zasnivanja radnog odnosa temeljem natječaja ili drugi propisani način, ali ne dulje od 
60 dana 
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