
 
 

OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa  34. sjednice Školskog odbora održane dana 4. svibnja  2016. godine 
u prostorijama Osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 

 
Sjednici su bili nazočni članovi  Školskog odbora:  Stjepan Sokač, predsjednik Školskog 
odbora, Anita Kobelščak, Davorka Maček, Nikolina Petrinec i Ružica Kasun, članice 
Školskog odbora. 
Izostanak sa sjednice opravdale su gospođa Ljubica Božić i  Dušanka Križanac. 
Sjednici je nazočila ravnateljica škole Brigitte Gmaz. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 12,15 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio  nazočne, 
konstatirao da sjednici nazoči  5 od 7 članova Školskog odbora te da se mogu donositi 
pravovaljane odluke. 
 

D n e v n i   r e d: 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o 

radu  na  temelju raspisanog natječaja za učiteljicu razredne nastave (puno i 
određeno radno vrijeme – zamjena za bolovanje 3.b.) 

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 
učiteljicu razredne nastave do 60 dana (1.b.), 

 4.    Pitanja i prijedlozi. 
      
 Ad 1.   

Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Školskog odbora. 
 Predsjednik Školskog odbora upitao je članove imaju li kakvih primjedbi na zapisnik sa 
33. sjednice Školskog odbora koji su primili u prilogu poziva za današnju sjednicu. 

Primjedbi nije bilo i zapisnik je jednoglasno usvojen (5 glasova za). 
 
Ad 2.  
 Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu   
              na  temelju raspisanog natječaja za učiteljicu razredne nastave (puno i određeno  
              radno  vrijeme – zamjena za bolovanje 3.b.). 
 
 Jednoglasno sa (5 glasova za) donosi se  
 

O D L U K A 
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na 

određeno  puno radno vrijeme za poslove učiteljice razredne nastave, sa Ljiljanom 
Fišter, OIB:XXXXXXXXXX iz Pregrade, Vrhi Pregradski 30, magistrom primarnog 
obrazovanja – do povratka Mirne Domitrek Avirović. 

 
 
 



 
 

Ad 3.  
Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za učiteljicu  
razredne nastave do 60 dana (1.b.). 

 
  
 Jednoglasno sa (5 glasova za) donosi se  
 

O D L U K A 
Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na 

određeno  puno radno vrijeme za poslove učiteljice razredne nastave (1.b), sa Vlastom 
Ptičar, OIB:XXXXXXXXXXX, iz Svetog Križa Začretje, Švaljkovec 8 - do povratka učiteljice 
Dubravke Orešić Dreven, a najduže do 30. lipnja 2016. godine. 

 
Ad 4.     

Pitanja i prijedlozi. 
Nije bilo pitanja. 

Dovršeno u 12,35  sati. 
 
Zapisničarka:       Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                  Stjepan Sokač 


