
OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 
             STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa  3. sjednice Školskog odbora održane dana 27. rujna 2017. 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, Željka Kovačević Prosenik, Stanislava 
Erdelja i Tomislav Mlinarić, članovi Školskog odbora. 
Sjednici nije nazočila  Ružica Kasun, opravdano. 
Sjednici je nazočio: načelnik Općine Stubičke Toplice, Josip Beljak i  ravnateljica škole 
Brigitte Gmaz. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 13,00 sati. 
Sjednicu je otvorila predsjednica Školskog odbora Nikolina Petrinec, pozdravila nazočne, 
konstatirala da sjednici nazoči 6 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 2.  sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Stubičke Toplice za školsku  
        godinu 2017./2018., 
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Stubičke 

Toplice  za školsku godinu 2017./2018., 
4. Donošenje Odluke o zamolbi Glazbene škole Bonar za korištenje školskog prostora, 
5. Davanje suglasnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi, 
6. Pitanja i prijedlozi. 

 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen - (6 glasova za). 

 
Prije prelaska na dnevni red sjednice, članovima Školskog odbora ukratko se obratio načelnik 
Općine Stubičke Toplice Josip Beljak, pozdravio nazočne te im čestitao na izboru u Školski 
odbor i zaželio uspješan rad. 

 
Ad 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Školskog odbora. 

 
 Zapisnik sa 2. sjednice Školskog odbora  usvojen je sa (5 glasova za)  i (1 glasom 
suzdržanim). 
 
 
 
 



 
Ad 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Stubičke Toplice  
            za školsku godinu 2017./2018. 
 

               Školski odbor je donio  jednoglasno  (6 glasova za): 
 

O d l u k u: 
 
Prihvaća se Školski Kurikulum Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  godinu 

2017./2018. 
 

 Ad 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ  
              Stubičke Toplice  za školsku godinu 2017./2018. 
 

               Školski odbor je donio  jednoglasno  (6 glasova za): 
O d l u k u: 

 
 Prihvaće se Godišnji plan i program Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  
godinu 2017./2018. Klasa: 602-02/17-01/62, Urbroj: 2113/03-380-33-17-29. 
  
Ad 4. Donošenje Odluke o zamolbi Glazbene škole Bonar za korištenje školskog prostora. 
            
               Školski odbor je donio  jednoglasno  (6 glasova za): 
  

O d l u k u: 
 Odobrava se najam školske učionice glazbenoj školi „Bonar“ Donja Stubica, po 
cijeni od 40,00 kuna po satu. 

Tameljem ove odluke ravnateljica će sklopiti ugovor sa glazbenom školom „Bonar“  
za školsku godinu 2017./2018. 
   
Ad 5. Davanje suglasnosti za zapošljavanje pomoćnika u nastavi. 
  
               Školski odbor je donio  jednoglasno  (6 glasova za): 

O d l u k u 
Daje se prethodna suglasnost  ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu za 

pomoćnika u nastavi na vrijeme od 2. listopada 2017.  do 15. lipnja 2018. godine, za 
Marinu Šturlan iz Stubičkih Toplica, Lj.B.Đalskog 13. 
 

Ad 6. Pitanja i prijedlozi. 
 

 Pod ovom točkom dnevnog reda bilo je raprave oko prijedloga Vijeća roditelja da se 
nešto poduzme radi nepreglednosti kod izlaska iz školske ulice na glavnu prometnicu, odnosno 
eventualnog postavljanja ogledala. Ravnatejica je istakla da je s tim problemom upoznala 
načelnika Općine Stubičke Toplice, Josipa Beljaka te da će se u tom smjeru nešto poduzeti. 
Tomislav Mlinarić je nadodao da će navedeno pitanje pokrenuti na sjednicu Općinskog vijeća. 

 
Dovršeno u 14,05 sati. 

 
Zapisničarka:       Predsjednica Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                   Nikolina Petrinec 


