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OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
STUBIČKE TOPLICE 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
sa  42. sjednice Školskog odbora održane dana 20. ožujka 2017. 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 i Željka Kovačević Prosenik, članice Školskog 
odbora. 
Sjednici nisu bile nazočne: Ljubica Božić, Ružica Kasun i Nikolina Futivić. 
Sjednici je nazočila  Brigitte Gmaz, ravnateljica škole. 
Zapisničarka: Mirjana Lolić. 
Početak: u 13,00 sati. 
Sjednicu je otvorio predsjednik Školskog odbora Stjepan Sokač, pozdravio sve 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 41. sjednice Školskog odbora, 
2. Donošenje  Odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici škole za 

sklapanje ugovora o radu  po raspisanom natječaju  za učitelja fizike, 
3. Razno. 

Dnevni red  jednoglasno  je usvojen. 
 
Ad 1.  Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice Školskog odbora. 

Zapisnik sa 41. sjednice Školskog odbora usvojen je bez primjedbi – jednoglasno -  
četiri (4) glasa za. 
Ad 2.   
            Ravnateljica škole upoznala je članove Školskog odbora da se učiteljica prirode i 
biologije Tina Cvitković nalazi na bolovanju (komplikacije u trudnoći), stoga je radi 
osiguranja redovitog održavanja nastave sklopila ugovor o radu do 15 dana s učiteljicom 
Željkom Kuzman, iz Zagreba, Brazilska 4, koja je već prošle školske godine radila u našoj 
školi na zamjeni. Do raspisivanja natječaja i završetka natječajnog postupka za učitelja 
prirode i bilogije ravnateljica je zatražila suglasnost za sklapanje ugovora o radu do 60 
dana za Željku Kuzman. 
          Pitanja nije bilo. 
              Jednoglasno - sa četiri (4) glasa za donjeta je  

O D L U K A 
 Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu do 60 
dana sa učiteljicom Željkom Kuzman, OIB:39438709206, iz Zagreba, Brazilska 4, za 
poslove učiteljice prirode i biologije. 
 
Ad 3. Pitanja i prijedlozi. 
           Nije bilo pitanja. 

Dovršeno u 13,10  sati. 
Zapisničarka:             Predsjednik Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                          Stjepan Sokač 


