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OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 

             STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

STUBIČKE TOPLICE 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

sa  20. sjednice Školskog odbora održane dana  3. listopada 2019. godine 

u prostorijama Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a. 

 

Sjednici su bili nazočni članovi Školskog odbora: Monika Grabušić, predsjednica Školskog 

odbora, Mirjana Lolić, Stanislava Erdelja, Željka Kovačević Prosenik i Andrijana Fekonja, 

članice Školskog odbora. 

Izostanak sa sjednice opravdali  su Ružica Kasun i Tomislav Mlinarić. 

 

Sjednici su nazočili  ravnateljica škole Brigitte Gmaz i Goran Jenić, stručni suradnik pedagog. 

Zapisničarka: Mirjana Lolić. 

Početak: u 18,15 sati. 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Monika Grabušić, pozdravila nazočne, 

konstatirala da sjednici nazoči 5 od 7 članova Školskog odbora, da se mogu donositi 

pravovaljane odluke, te predložila  

 

D N E V N I      R E D: 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Školskog odbora, 

2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Vladimir Bosnar 

Stubičke Toplice za školsku godinu 2019./2020., 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Vladimir 

Bosnar Stubičke Toplice za školsku godinu 2019./2020., 
4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 

učitelja/cu njemačkog jezika i fizike temeljem raspisanog  natječaja, 

5. Donošenje Odluke o dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih 

mjesta, 

6. Donošenje Odluke o zamolbi Glazbene škole Bonar za korištenje školskog prostora, 

7. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red  usvojen je jednoglasno - pet (5) glasova za. 

          

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Školskog odbora. 

          Zapisnik sa 19. sjednice Školskog odbora  usvojen  je jednoglasno - pet (5) glasova za. 

 

Ad 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Vladimir Bosnar  

          Stubičke Toplice za školsku godinu 2019./2020. 

 

          Članovi Školskog odbora dobili su materijale za ovu točku dnevnog u prilogu poziva za 

sjednicu.  

Ravnateljica škole Brigitte Gmaz informirala je članove Školskog odbora da se o 

Školskom kurikulumu raspravljalo i usvojen je na sjednici Učiteljskog vijeća 30. rujna 2019. 

godine, a Vijeće roditelja upoznato je s Kurikulumom 2. listopada 2019. te su oba vijeća  na 

istog dalo pozitivna mišljenja. 

 Nije bilo pitanja. 
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Školski odbor jednoglasno  - pet (5) glasova za donosi  

 

O D L U K U 

Prihvaća se Školski Kurikulum Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  godinu 

2019./2020. 

 

Ad 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Vladimir  

          Bosnar Stubičke Toplice za školsku godinu 2019./2020. 

Predsjednica Školskog odbora Monika Grabušić konstatira da su članovi ŠO materijale 

za ovu točku dnevnog reda  dobili sa pozivom za sjednicu. 

Ravnateljica škole upoznala je članove da se o Godišnjem planu i programu rada škole 

za školsku godinu 2019./2020. raspravljalo na sjednicama Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja. 

Učiteljsko vijeće usvojilo je Godišnji plan i program a Vijeće roditelja na istog je dalo pozitivno 

mišljenje. 

U nastavku je ravnateljica kroz prezentaciju upoznala članove ŠO s detaljima Godišnjeg 

plana i programa za školsku godinu 2019./2020. 

Nije bilo pitanja. 

           Školski odbor  jednoglasno - pet (5) glasova za donosi: 

 

O D L U K U  

Prihvaća se Godišnji plan i program Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  godinu 

2019./2020. Klasa: 602-02/19-01/79, Urbroj: 2113/03-380-33-19-1, od 18. rujna  2019. 

Ad 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu  

          za učitelja/cu njemačkog jezika i fizike temeljem raspisanog  natječaja. 

 Obrazloženje ove točke dnevnog reda dala je ravnateljica škole tako što je upoznala 

članove Školskog odbora da je na raspisani natječaj za za učitelja/cu njemačkog jezika na 

nepuno neodređeno vrijeme 27 pristiglo 6 prijava, koje udovoljavaju uvjetima iz natječaja. 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava 

jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata 

prijavljenih na natječaj provedeno je testiranje kandidata 24. rujna 2019. godine. 

Ravnateljica je zatražila suglasnost za sklapanje ugovora o radu za M. K., koja je osim što je 

ostvarila najbolje rezultate na testiranju temeljem sklopljenog ugovora do 60 dana prema kojem 

ima zasnovani radni odnos u našoj ustanovi od 9. rujna 2019. godine pokazala vrlo dobre 

rezultate u radu s učenicima. 

Nije bilo pitanja. 

               

 Školski odbor  jednoglasno - pet (5) glasova za donosi: 

O D L U K U  

o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu s učiteljicom 

M.K., magistrom njemačkog jezika i književnosti i magistra rusistike, iz Velike Vesi 100 a, 

49000 Krapina, OIB:54066942929, za radno mjesto učiteljice njemačkog jezika na nepuno i 

neodređeno vrijeme (27 sati tjedno), od 7. listopada 2019. godine. 

 

Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora da su na natječaj za učitelja/cu fizike 

pristigle 2 molbe od kojih je jedna udovoljavala uvjetima a druga ne. 

Kandidatkinja koja je udovoljavala uvjetima u međuvremenu je odustala od natječaja, o čemu 

je u pisanoj formi obavijestila Školu. 

Ostao nam je kandidat koji ne udovoljava uvjetima iz natječaja, A. Č., iz Varaždina, Trg ban 

Jelačića 17,  koji je inženjer geotehnike i ima položenu pedagoško-psihološku naobrazbu. 
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Ima već radnog iskustva u školi na poslovima učitelja fizike a zaposlen je još u OŠ Mihovljan 

i OŠ Belec. Obzirom da obavljanje poslova  nije trpilo odgodu sklopljen je ugovor o radu do 

60 dana sa Aladinom Čehom, dok se zapošljavanje ne riješi putem natječaja. Ravnateljica je 

istakla da su učenici dobro prihvatili učitelja i da se on dobro snašao u nastavi. Obzirom da 

trenutno nemamo osobu koja ima potrebnu stručnu spremu za učitelja fizike, ravnateljica je 

predložila sklapanje ugovora s A. Č., (nestručna zamjena) sukladno članku 107. stavak 12.  

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi do 5 mjeseci u kojem je vremenu 

potrebno ponovno raspisati natječaj, te ujedno zatražila suglasnost Školskog odbora. 

Nije bilo pitanja. 
 

               Školski odbor  jednoglasno  - pet (5) glasova za donosi: 

 

O D L U K U  

o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu s A. Č., iz 

Varaždina, Trg bana Jelačića 17, OIB: 82896414423, za radno mjesto učitelja fizike na nepuno 

i određeno vrijeme (13 sati tjedno), od 7. listopada 2019. godine, do 5 mjeseci u kojem je roku 

potrebno ponoviti natječajni postupak. 
 

Ad 5. Donošenje Odluke o dopunama Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji radnih  

           mjesta. 

 

Obrazloženje ove točke dnevnog reda dala je Mirjana Lolić, tajnica škole. 

Napomenula je da nam je Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo kroz mjeru 

„Stjecanja prvog radnog iskusta/pripravništva“ zapošljavanje stručnog suradnika psihologa. 

Kroz navedenu mjeru pripravništva troškove plaće i prijevoza snosi Hrvatski zavod za 

zapošljavanje, a sve ostale financijske troškove podmiruje Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

(polaganje stručnog ispita, rad mentora, prava iz kolektivnih ugovora). 

Prema prikupljenim podacima za korištenje navedene mjere, odnosno za realizaciju 

zapošljavanja psihologa, od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dobili smo informaciju da je 

između ostale dokumentacije potrebno priložiti sistematizaciju radnih mjesta. Škola ima 

Pravilnik o organizaciji rada i radnih mjesta u kojem se ne nalazi radno mjesto psihologa, jer 

kod osnivanja Škole MZO nije niti odobrilo to radno mjesto. Budući da pripremamo 

dokumentaciju kako bismo mogli iskoristiti mjeru pripravništva za psihologa, tajnica je 

upoznala članove Školskog odbora sa prijedlogom Odluke o dopunama navedenog Pravilnika, 

kojim bismo regulirali radno mjesto psihologa ali  za sada samo kroz mjeru pripravništva. 

Prijedlog Odluke o dopuni Pravilnika članovi Školskog odbora dobili su na sjednici u pisanoj 

formi. 

Nije bilo pitanja. 
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Školski odbor  jednoglasno  - pet (5) glasova za donosi: 

 
ODLUKU 

o dopunama Pravilnika o organizaciji rada 

i sistematizaciji radnih mjesta 

KLASA:003-05/14-01/3 

URBROJ: 2113/03-380-33-14-2 

od 23. listopada 2014. godine 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice, u poglavlju „organizacija rada“ u članku 7. pod „odgojno obrazovni rad“na stranici 9. iza naziva 

radnog mjesta 3. 3.3. stručni suradnik knjižničar, dodaje se sljedeći tekst: 

 

„ 3. NAZIV RADNOG MJESTA 

   3.4. stručni suradnik psiholog – mjera pripravništva, odobreno od  strane Ministarstva znanosti 

obrazovanja i sporta kroz mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva“. 

UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o 

odgovarajućon vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. 

VRSTA RADNOG MJESTA: radno mjesto I. vrste 

 

OPIS POSLOVA: prepoznavanje individualnih  potreba učenika, provođenje individualnih i grupnih 

savjetovanja, obavljanje psihološke procjene učenikovih mogućnosti, dijagnosticiranje specifičnih 

poteškoća u učenju, problema s pažnjom i koncentracijom, planiranje vremena, motivacije, ispitne 

anksioznosti, prepoznavanje poteškoća u ponašanju i vršnjačkim odnosima, provođenje programa 

nepoželjnih oblika ponašanja, programa za jačanje samopouzdanja, samopoštivanja, izrada i provođenje 

preventivnih programa, suradnja s učiteljima i drugim stručnim suradnicima u školi, drugi poslovi na 

unapređenju i razvoju odgojno obrazovne djelatnosti. 

 

BROJ IZVRŠITELJA: 1 (jedan).“ 

Članak 2. 

 

Dopune iz članka 1. ove Odluke stupaju na snagu danom donošenja. 

Klasa: 003-06/19-01/5 

Urbroj: 2113/03-380-33-19-2 

 

Ad 6. Donošenje Odluke o zamolbi Glazbene škole Bonar za korištenje školskog prostora. 

 

Ravnateljica je upoznala članove ŠO sa zamolbom glazbene škole „Bonar“ za korištenje 

školske učionice 1,5 sat tjedno (utorkom) u svrhu odvijanja nastave iz svog područja djelovanja 

za školsku godinu 2019./2020. a program škole verificiran je od Agencije za odgoj i 

obrazovanje. Polaznici glazbene škole su i neki naši učenici. 

Naknada za korištenje učionice iznosila bi 40,00 kuna po satu. 
Nije bilo pitanja. 
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Školski odbor  jednoglasno -  pet (5) glasova za donosi: 

 

O  D L U K U: 

Odobrava se najam školske učionice glazbenoj školi „Bonar“ Donja Stubica,  1,5 sat 

tjedno (utorak) po cijeni od 40,00 kuna po satu. 

Tameljem ove odluke ravnateljica će sklopiti ugovor sa glazbenom školom „Bonar“  za 

školsku godinu 2019./2020. 

 

Ad 7. Pitanja i prijedlozi. 

 

           Nije bilo pitanja. 

 

  

Dovršeno u 19,00. 

 

  

Zapisničarka:                   Predsjednica  Školskog odbora: 

Mirjana Lolić          Monika Grabušić 


