
                
REPUBLIKA HRVATSKA 

I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA 

I. GUNDULIĆA 5, PETRINJA 

KLASA: 003-08/21-01/01 

URBROJ: 2176-25-07-21-16 

 

Petrinja, 02. listopada 2021. 

 

Na temelju članka 118. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne 

novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 

7/17. , 68/18.,  98/19 i 64/20.) i članka 43. Statuta I. osnovne škole Petrinja sazivam 

 

6. SJEDNICU ŠKOLSKOG ODBORA  

koja će se održati u srijedu, 06. listopada 2021. godine  

s početkom u 18,00 sati u zgradi OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, Trg 

Matice hrvatske 9/b, Petrinja 
 

Predlažem sljedeći  

 
Dnevni red: 

1. Verifikacija mandata članova Školskog odbora iz reda Osnivača  

2. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Školskog odbora 

3. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja glazbene kulture 

na neodređeno, puno radno vrijeme 

4. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja hrvatskog jezika 

na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno 

5. Prethodna suglasnost na izmjenu ugovora o radu na radnom mjestu učitelja njemačkog jezika 

6. Prethodna suglasnost na zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu pomoćnika u nastavi na 

određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno do kraja nastavne godine 2021./22. 

7. Prijedlog ravnatelja za donošenje odluke o upućivanju radnika na liječnički pregled kod 

ovlaštenog izabranog doktora specijalista medicine rada radi utvrđivanja radne sposobnosti 

8. Izvješće o realizaciji školskih preventivnih programa za školsku godinu 2020./2021. 

9. Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i poduzetim mjerama u cilju 

zaštite prava učenika u Školi 

10. Izvješće ravnatelja o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada, Školskog kurikuluma, 

izvješće o uspjehu i postignućima učenika za školsku za školsku godinu 2020./21.  

11. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2021./22.  

12. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2021./22.  

13. Razno 

 

               Predsjednica Školskog odbora 

Ivana Radečić Dabić 
 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Školskog odbora  

2. Oglasna ploča 

3. Pismohrana, ovdje 


