
OSNOVNA ŠKOLA  VLADIMIR BOSNAR 

             STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

STUBIČKE TOPLICE 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

sa  2. sjednice Školskog odbora održane dana 14. 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 

Ružica Kasun, članice Školskog odbora. 

Sjednici nije nazočio  Tomislav Mlinarić, opravdano. 

Sjednici su nazočile: ravnateljica škole Brigitte Gmaz i računovotkinja škole Ljiljana Hižak. 

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  konstituirajuće  sjednice Školskog odbora, 

2. Informacija o imenovanju članova Školskog odbora ispred Osnivača škole-Općine 

S.T., 

3. Donošenje Odluke o polugodišnjem financijskom izvješću OŠ Vladimr Bosnar 

Stubičke Toplice za  razdoblje 1.1. do 30.6.2017. godine, 

4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa  u šk. god. 2016./2017., 

5. Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma šk. god. 2016./2017., 

6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 

učitelja matematike nepuno neodređeno vrijeme, 

7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu do 

60 dana za učitelje: tjelesne i zdravstvene kulture, kemije, hrvatskog jezika, fizike, 

prirode i biologije, povijesti i geografije, tehničke kulture i engleskog jezika,  

razredne nastave  te spremačice,  

8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o radu za 

pomoćnika u nastavi – projekt Baltazar 4, 

9. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika u školskoj 

godini 2017./2018., 

10. Pitanja i prijedlozi. 

 

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

 

Ad 1. Usvajanje zapisnika sa  konstituirajuće  sjednice Školskog odbora. 

 

 Zapisnik sa konstituirajuće sjednice usvojen je sa (4 glasa  za i  2 glasa suzdržana). 

 



Ad 2. Informacija o imenovanju članova Školskog odbora ispred Osnivača  

          Škole - Općine Stubičke Toplice. 

 

Ravnateljica škole Brigitte Gmaz upoznala je nazočne s Odlukom Općinskog  

Vijeća Općine Stubičke Toplice od 24. kolovoza 2017. godine, o imenovanju članova Školskog 

odbora Osnovne  škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, prema kojoj se ispred osnivača u 

Školski odbor imenuju: Stanislava Erdelja, Tomislav Mlinarić i Ružica Kasun. Članovi 

Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine, a mandat im započinje danom 

konstituiranja.  

Konstituirajuća sjednica bila je 4. srpnja 2017., jer je sukladno odredbama Statuta Škole 

imenovana većina članova Školskog odbora, te su se stekli uvjeti za njegovo konstituiranje.  

 

                Ad 3. Donošenje Odluke o polugodišnjem financijskom izvješću OŠ Vladimr  

                          Bosnar Stubičke Toplice za  razdoblje 1.1. do 30.6.2017. godine. 

 
  

Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 

 

O d l u k u: 

 Prihvaća se polugodišnje financijsko izvješće Osnovne škole Stubičke Toplice za 

razdoblje od 1.1. do 30.6.2017. godine, Klasa:400-05/17-01/4  Urbr: 2113/03-380-33-17-2, od 

26. srpnja 2017. godine. 

 

 

Ad 4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa  u šk. god. 2016./2017. 

 

O d l u k u: 

 Prihvaće se izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice u šk. 

godini 2016./2017. 

 

Ad 5. Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma šk. god. 2016./2017. 

 

 Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 
 

O d l u k u: 

 Prihvaća se Izvješće o realizaciji školskog kurikuluma- šk. god. 2016./2017. 

 
Ad 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o  

                     radu za učitelja matematike nepuno neodređeno vrijeme. 

  

 Ravnateljica je zatražila prethodnu suglasnost za sklapanje ugovora o radu s učiteljicom 

Šteficom Dumančić Poljski, s kojom se sklopljen ugovor o radu do 15 dana jer obavljanje 

poslova učiteljice matematike nije trpjelo odgodu. 

Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 

 

O d l u k u: 

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

matematike, za Šteficu Dumančić Poljski, na nepuno i neodređeno vrijeme, 16 sati ukupnog 

radnog vremena tjedno. 

 



 

Ad 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o  

          radu do 60 dana za učitelje: tjelesne i zdravstvene kulture, kemije, hrvatskog  

          jezika, fizike, prirode i biologije, povijesti i geografije, tehničke kulture i  

          engleskog jezika,  razredne nastave  te spremačice,  

 

 Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi 

 

O d l u k u    1. 

 

Daje se prethodna suglasnost  ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu do 60 
dana,( odnosno do dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja o povećanju 
broja sati) za učiteljice predmetne nastave: 

 
Martinu Debeljak  - 4 sata ukupno tjedno 
Andrijanu Fekonja  - 2 sata ukupno tjedno 
Nikolinu Fruk  - 15 sati ukupno tjedno 
Zrinku Gregurić Ferenček - 7 sati ukupno tjedno 
Željku Kuzman  - 3 sata ukupno tjedno 
Marijanu Pavlović  -4,5 sati ukupno tjedno 
Blanku Puček   - 2 sata ukupno tjedno 
Maju Šamec   - 2 sata ukupno tjedno. 
 

O d l u k u  2. 
Daje se prethodna suglasnost  ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu sa 

Petrom Bolfek Belošević, iz Oroslavja Andrije Gredičaka 3 c, za učiteljicu razredne nastave 
(zamjena za roditeljski dopust Mirne Domitrek Avirović) do 60 dana odnosno do 
sklapanja ugovora o radu na temelju raspisanog natječaja. 

 
 

O d l u k u  3. 
Daje se prethodna suglasnost  ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu na 

nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)  do 60 dana odnosno do dobivanja suglasnosti MZO 
za poslove spremačice sa Marijanom Herceg, iz Pile 37, Stubičke Toplice.  

 

Ad 8. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje ugovora o  

          radu za pomoćnika u nastavi – projekt Baltazar 4. 

 

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

Daje se prethodna suglasnost ravnateljici škole za sklapanje ugovora o radu s  
Mateom Kraševac, iz Stubičkih Toplica, A.Mihanovića 25,  za pomoćnicu u nastavi za 
školsku godinu 2017./2018.  na  određeno nepuno  radno vrijeme od 20 sati tjedno,  od 
4. rujna 2017.  do 15. lipnja 2017. godine. 
 

Ad 9.Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za osiguranje učenika u  

        školskoj godini 2017./2018. 

Ravnateljica je prezentirala ponude za osiguranje učenika. 

Školski odbor jednoglasno (6 glasova za) donosi: 
 



O d l u k u: 
Za osiguranje učenika  Osnovne škole Vladimir Bosnar Stubičke Toplice u školskoj 

godini 2017./2018. odabire se ponuda Uniqa osiguranja, Zagreb, Planinska 13 a, po cijeni od 

40,00 kuna po učeniku. 

 

Ad 10. Pitanja i prijedlozi. 

Nije bilo pitanja. 

 
Dovršeno u 14,15 sati. 

 
Zapisničarka:       Predsjednica Školskog odbora: 
Mirjana Lolić                   Nikolina Petrinec 


