
REPUBLIKA HRVATSKA 
OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA 
Zaprešić, Ljudevita Gaja 2               
KLASA: 003-06/18-01/21 
URBROJ: 238-29-01-18-02 
Zaprešić, 04.10.2018. 
 

Z A K L J U Č C I 
 

s 26. sjednice Školskog odbora 
 održane 04.10.2018. godine 

 
D N E V N I   R E D 
 
1.Verifikacija zapisnika 25. sjednice Školskog odbora 
2. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. 
godine 
3. Izvješće ravnateljice o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa te poduzetim 
mjerama u cilju zaštite prava učenika na kraju 2. obrazovnog razdoblja šk. god. 2017./2018. 
4. Rasprava o ostvarenju Školskog kurikuluma za šk. god. 2017./2018. 
5. Rasprava o ostvarenju Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2017./2018. 
6. Donošenje Školskog kurikuluma za šk. god. 2018./2019. 
7. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. god. 2018./2019. 
8. Davanje u najam školskog prostora u šk. god. 2018./2019. 
9. Razno 
 
Ad 1.) Zapisnik 25. sjednice Školskog odbora prihvaćen je u predloženom tekstu. 
 
Ad 2.) Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvještaja za 
razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine 
 
Ad 3.) Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Izvješća ravnateljice o stanju sigurnosti, 
provođenju preventivnih programa te poduzetim mjerama u cilju zaštite prava učenika na 
kraju 2. obrazovnog razdoblja šk. god. 2017./2018. 
 
Ad 4. i 5.) Školski odbor donosi Odluku o usvajanju Izvješća o realizaciji Školskog kurikuluma 
te Godišnjeg plana i programa rada škole za šk.god. 2017./2018. 
 
Ad 6.) Školski odbor donosi Školski kurikulum za šk.god. 2018./2019. 
 
Ad 7.) Školski odbor donosi Godišnji plan i program rada škole za šk.god. 2018./2019. 
 
Ad 8.) Školski odbor donosi Odluku o davanju u najam školskog prostora odnosno školske 
sportske dvorane i školskih učionica zainteresiranim sportskim klubovima i udrugama prema 
raspoloživim terminima te u skladu s mogućnostima i neometanim odvijanjem odgojno-
obrazovnih aktivnosti.  



Iznajmljivači su sljedeći: Ženski rukometni klub „Zaprešić“, Atletski klub „Mala atletska 
škola“, Ženski košarkaški klub „Jabuka“, Zaprešić, Košarkaški klub „Fortuna“, Akrobatski rock 
n roll klub „Bistra“, Zaprešićke mažoretkinje „Jelačićke“ te Atletski klub „Zaprešić“. 
 
Ad 9.) / 
 
  
 Predsjednica Školskog odbora 

Dorotea Slipac, prof. 
________________________ 

          
 
 


