
1 

 

OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 

             STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

STUBIČKE TOPLICE 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

sa  13. sjednice Školskog odbora održane dana  26. rujna  2018. godine 

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

 

Sjednici su bili nazočni članovi Školskog odbora: Monika Grabušić, Željka Kovačević 

Prosenik, Tomislav Mlinarić i Mirjana Lolić. 

Izostanak sa sjednice opravdale su Stanislava Erdelja i Ružica Kasun, a Nikolina Petrinec, 

predsjednica školskog odbora nalazi se na bolovanju (komplikacije u trudnoći). 

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

 

Zapisničarka: Mirjana Lolić. 

Početak: u 18,15 sati. 

 

Sjednicu je otvorila zamjenica predsjednice Školskog odbora Mirjana Lolić, pozdravila 

nazočne, konstatirala da sjednici nazoči 4  od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 

pravovaljane odluke, te predložila izmjenu dnevnog reda sjednice sa dodavanjem jedne nove 

točke: „Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje 

ugovora o radu za učiteljicu englesnog jezika – puno i određeno vrijeme temeljem raspisanog 

natječaja“, tako je jednoglasno četiri (4) glasa za prihvaćen sljedeći 

 

D n e v n i   r e d: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Školskog odbora, 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje 

ugovora o radu za učiteljicu engleskog jezika – puno i određeno vrijeme - 

temeljem raspisanog natječaja, 

3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Vladimir Bosnar 

Stubičke Toplice za školsku godinu 2018./2019., 

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

Bosnar Stubičke Toplice za školsku godinu 2018./2019., 

5. Pitanja i prijedlozi. 

         
Ad 1.  

Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Školskog odbora. 

Zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora  usvojen je  jednoglasno sa  četiri (4) glasa za. 

 

Ad 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za sklapanje  

ugovora o radu za učiteljicu engleskog jezika – puno i određeno vrijeme -      

temeljem raspisanog natječaja. 

 

Ravnateljica je zatražila suglasnost Školskog odbora  za sklapanje ugovora o radu za Martinu 

Klauški. 

Nije bilo pitanja. 

Pristupilo se glasovanju. 

Školski odbor jednoglasno je četiri (4) glasa za donio 
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O d l u k u: 

Daje se suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za Martinu Klauški, iz Huma 

na Sutli, Gornje Brezno 7, OIB:19361135476, za poslove učiteljice engleskog jezika, do 
povratka na rad učiteljice Nikoline Petrinec. 
 

Ad 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Vladimir Bosnar  

          Stubičke Toplice za školsku godinu 2018./2019. 

          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 20. rujna 
2018. godine, a Vijeće roditelja upoznato je s Kurikulumom 25. rujna 2018. te su oba vijeća  
na istog dalo pozitivna mišljenja. 
               Školski odbor je donio  jednoglasno  četiri (4) glasa za: 

 

O d l u k u: 

Prihvaća se Školski Kurikulum Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  godinu 
2018./2019. 

 
Ad 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Vladimir  

          Bosnar Stubičke Toplice za školsku godinu 2018./2019. 

 
Zamjenica predsjednica Školskog odbora Mirjana Lolić konstatira da su članovi ŠO 
materijale za ovu točku dnevnog reda  dobili sa pozivima za sjednicu. 

Ravnateljica škole upoznala je članove da se o Godišnjem planu i programu rada 
škole za školsku godinu 2018./2019. 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 2018./2019. 
 
               Školski odbor je donio  jednoglasno četiri (4) glasa za: 

O d l u k u: 
 Prihvaće se Godišnji plan i program Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  
godinu 2018./2019. Klasa: 602-02/18-01/73, Urbroj: 2113/03-380-33-18-1, od 18. rujna 
2018. 
 
Ad 5. Pitanja i prijedlozi. 
 Pod ovom točkom dnevnog reda ravnateljica škole upoznala je Školski odbor da je 
nabavljeno 12 novih računala od namjenskih sredstava koje je škola dobila od 
Ministarstva znanosti i obrazovanja. 
Tomislav Mlinarić upoznao je članove Školskog odbora da je načelnik Općine Stubičke 
Toplice na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća predstavio idejno rješenje za gradnju školske 
športske dvorane. 
  

Dovršeno u 19,20. 

 

  

Zapisničarka:            Zamjenica predsjednice  Školskog odbora: 

Mirjana Lolić            Mirjana Lolić 
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