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OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

sa  36. sjednice Školskog odbora održane dana 28. rujna 2016. godine 
u prostorijama Osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5 a 

 
Sjednici su bili nazočni članovi  Školskog odbora:  Stjepan Sokač, predsjednik Školskog 
odbora, Ljubica Božić, Anita Kobelščak i Davorka Maček, članice Školskog odbora. 
Sjednici nisu nazočile:  Dušanka Križanac, Ružica Kasun i Nikolina Petrinec. 
Sjednici je nazočila: ravnateljica škole Brigitte Gmaz. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 12,30 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio  nazočne, 
konstatirao da sjednici nazoči  4 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 35. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Stubičke Toplice za 

školsku godinu 2016./2017., 
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ Stubičke 

Toplice  za školsku godinu 2016./2017., 
4. Donošenje Odluke o zamolbi Glazbene škole Bonar za korištenje školskog 

prostora, 
5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za 

sklapanje ugovora o radu za učitelja fizike temeljem raspisanog natječaja, 
6. Informacija o uvođenju poludnevnog boravka učenika OŠ Stubičke Toplice u 

organizaciji Odgojnog doma Bedekovčina, 
7. Pitanja i prijedlozi. 

           
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 

 
Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Školskog odbora. 

Zapisnik sa 35. sjednice Školskog odbora jednoglasno (4 glasa za)  je usvojen.  
  
Ad 2.  Donošenje Odluke o prihvaćanju Školskog kurikuluma OŠ Stubičke Toplice  
            za školsku godinu 2016./2017. 
   

Ravnateljica je putem prezentacije upoznala članove Školskog odbora sa 
Kurikulumom i svim aktivnostima koje su njime predviđene i provodit će se u školi. 
  
               Školski odbor je donio  jednoglasno  (4 glasa za): 

O d l u k u: 
 Prihvaće se Školski Kurikulum Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  godinu 
2016./2017. 
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Ad 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada OŠ  
           Stubičke Toplice  za školsku godinu 2016./2017. 
 
 Ravnateljica škole upoznala je članove da se o Godišnjem planu i programu rada 
škole za školsku godinu 2016./2017. 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.  
Pitanja nije bilo. 
Predsjednik je dao Godišnji plan i program na glasovanje. 
 
               Školski odbor je donio  jednoglasno  (4 glasa za): 
  

O d l u k u: 
 Prihvaće se Godišnji plan i program Osnovne škole Stubičke Toplice za školsku  
godinu 2016./2017. Klasa: 602-02/16-01/75, Urbroj: 2113/03-380-33-16-1, od 21. 
rujna 2016. godine. 
  
Ad 4.    Donošenje Odluke o zamolbi Glazbene škole Bonar za korištenje školskog  
               prostora. 

  
               Školski odbor je donio  jednoglasno  (4 glasa 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 2016./2017. 
 
 
Ad 5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za  
            sklapanje ugovora o radu za učitelja fizike temeljem raspisanog natječaja. 
 
  

Školski odbor  donio je  jednoglasno  (4 glasa za): 
  

O d l u k u: 
 Daje se prethodna suglasnost  ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu 
do 5 mjeseci, za poslove učitelja fizike 8 sati tjedno, za Sinišu Kuhta, prof. fizičke kulture, 
OIB: 92231613359, iz Donje Stubice, Trg Matije Gupca 17. 

 
Ad 6.  Informacija o uvođenju poludnevnog boravka učenika OŠ Stubičke Toplice u  
            organizaciji Odgojnog doma Bedekovčina. 
  
 Ravnateljica je upoznala Školski odbor o uvođenju poludnevnog boravka u 
suradnji sa Odgojnim domom Bedekovčina, koji u svom planu i programu rada provodi 
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projekt EU s ciljem pomaganja ustanovama u prevenciji vršnjačkih sukoba. Napomenula 
je da se navedeni projekt već provodi u Osnovnim školama Brestovec Orehovički, Mače i 
Bedekovčina., ravnateljica je napomenula da je  naša škola ustupila prostor a Odgojni 
dom opremu i 2 socijalna pedagoga koji rade s djecom., da su roditelji učenika u 
poludnevnom boravku dobili rješenja Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na 
socijalnu uslugu poludnevnog boravka., da učenici imaju tri obroka za vrijeme boravka u 
školi te da će Odgoni dom Bedekovčina podmirivati troškove njihove prehrane u visini 
od 12 kuna po učeniku po danu., u poludnevni boravak uključeni su učenici razredne i 
predmetne nastave. 
Nije bilo pitanja. 
 
Ad 7. Pitanja i prijedlozi. 
  
 Predsjednik Školskog odbora upoznao je nazočne da  gospođa Dušanka Križanac 
daje ostavku na članstvo u Školskom odboru te će se njezin zahtjev  proslijediti Vijeću 
roditelja da izabere svog novog predstavnika u Školski odbor. 
 

 
Dovršeno u 13,30  sati. 

 
 

 
Zapisničarka:       Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                  Stjepan Sokač 


