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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  10. sjednice Školskog odbora održane dana  12. travnja  2018. godine 

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

 

 

Sjednici su bili nazočni članovi Školskog odbora: Nikolina Petrinec, predsjednica Školskog 

odbora, Monika Grabušić, Mirjana Lolić, Stanislava Erdelja, Željka Kovačević Prosenik, 

Ružica Kasun i Tomislav Mlinarić, članovi Školskog odbora. 

Sjednici je nazočila  ravnateljica škole Brigitte Gmaz. 

 

Zapisničarka: Mirjana Lolić. 

Početak: u 17,30 sati. 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Nikolina Petrinec, pozdravila nazočne, 

konstatirala da sjednici nazoči svih 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  9. sjednice Školskog odbora, 

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

ugovora o radu temeljem raspisanog natječaja za poslove spremačice, 

3. Pitanja i prijedlozi. 

 

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen sa  sedam (7) glasova za. 

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Školskog odbora. 

Zapisnik sa 9. sjednice Školskog odbora  usvojen je  jednoglasno sa  sedam (7) 

glasova za. 

  

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

          ugovora o radu temeljem raspisanog natječaja za poslove spremačice. 

 

 . 

Na temelju obavljenih razgovora s prijavljenim kandidatkinjama na natječaj ravnateljica je 

zatražila suglasnost za sklapanje ugovora o radu za Andrijanu Bajs, uz uvjet pokusnog rada u 

trajanju od 60 dana. 

Nije bilo pitanja. 

 

Predsjednica Školskog odbora Nikolna Petrinec dala je prijedlog ravnateljice na glasovanje. 

Školski odbor donio je jednoglasno sedam (7) glasova za: 

 

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na 

neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, za Andrijanu Bajs OIB:86853259037 iz 

Stubičkih Toplica, Strmec Stubički 116, uz uvjet pokusnog rada u trajanju od 60 dana. 
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Ad 3.  

 Pod ovom točkom dnevnog reda gospođa Željka Kovačević Prosenik potaknula je 

pitanje osvjetljenja odnosno pojačanja javne rasvjete u Strmečkoj ulici kojom učenici pješke 

idu svojim kućama, jer je frekvencija osobnih vozila sve veća, tako da bi preglednost radi 

sigurnosti trebala biti što bolja.  

Ravnateljica škole rekla je da će tu informaciju proslijediti načelniku Općine Stubičke Toplice. 

Ravnateljica škole je ukratko upoznala Školski odbor sa uspjesima učenika na školskom, 

županijskom i državnom natjecanju (geografija., robotičari., čitanjem do zvijezda., odlasku 

naših učenika na Novigradsko proljeće.,) upoznala je Školski odbor da je  proveden postupak 

jednostavne nabave za nabavu garderobnih ormarića i da je izrada garderobnih ormarića u 

tijeku. Za nabavu garderobnih ormarićesu prikupljene donacije u sklopu projekta „Maca 

papučarica“ u iznosu od cca 40.000,00 kuna a sredstva koja nedostaju cca 20.000,00 kuna 

nadomjestit će Općina Stubičke Toplice.   

 

Dovršeno u 17,50 sati. 

 

Zapisničarka:              Predsjednica Školskog odbora: 

Mirjana Lolić                       Nikolina Petrinec 


