
Z A P I S N I K 
 
sa 2. sjednice Vijeća roditelja Osnovne Škole Stubičke Toplice, održane dana 28.siječnja 
(četvrtak) 2015.g., u učionici l.a razreda Osnovne škole Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5a. 

Prisutni: 

- gđa. Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 
- gđa. Kristina Ljubić, predsjednica Vijeća roditelja 
- gdin. Petar Stanišić 
- gđa. Dušanka Križanac 
- gđa. Katarina Oremuš 
- gđa. Martina Zrinšćak 
- gđa. Nikolina Kišur Novak 
- gđa. Snježana Sitar Smetko 
- gđa. Stanislava Erdelja 
- gđa . Ivana Jagarčec 
- gđa. Jagoda Pihač 
- gđa. Martina Čajko Ladišić 
 
Zapisničarka: Snježana Sitar Smetko 
Započeto: u 17.30 sati. 
 
Predsjednica Vijeća roditelja gđa. Kristina Ljubić- pozdravlja prisutne, zahvaljuje na odazivu, 
otvara 2.  sjednicu Vijeća roditelja Osnovne škole Stubičke Toplice i predlaže sljedeći: 
 

D n e v n i   r e d 
 

   1. Usvajanje zapisnika s Konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja, 
   2. Odgojno-obrazovna analiza na kraju prvog polugodišta šk.god.2015./2016., 
   3. Informacija o realizaciji školskog  kurikuluma i godišnjeg plana i programa u           
      prvom polugodištu šk.godine 2015./2016., 
   4. Davanje mišljenja na izmjene i dopune Školskog kurikuluma OŠ Stubičke             
      Toplice,        
   5. Samovrednovanje škole, 
   6. Razno. 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad.1. 
 Primjedbi na zapisnik nema  te je isti  jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad.2. 
  Pedagog škole iznosi ukupnu odgojno-obrazovnu analizu na kraju prvog polugodišta 
šk.god.2015./2016. Izvješćuje prisutne o uspjehu, vladanju i izostancima učenika redovnog 
programa te učenika koji pohađaju nastavu po prilagođenom programu, te o izrečenim 
pedagoškim mjerama.  
      
Ad.3 
            
   Ravnateljica daje informacije o realizaciji Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i 
programa  rada - dugoročnog  i kratkoročnog.  
   Izvještava da se dopunska i dodatna nastava organizira  od 1.-8.razreda te da je vode 
učiteljice    
 



razredne nastave, a za učenike predmetne nastave učiteljice/lji iz pojedinih predmeta. Izborna 
nastava i izvannastavne aktivnosti odviju se također  u svim razredima i tijekom cijele školske 
godine. 
     Nadalje, ravnateljica informira prisutne o projektima koji se provode u školi. 
„Učenje učenja“., projekt „Baltazar 2“., „Mlijeko u školama“., „Trnina“ „Shema školskog 
voća“., „Obrok za svakog osnovnoškolca“., ostali mali projekti po razrednim odjelima. 
Planira se obuka neplivača za treće razrede., 
 Što se tiče izvanučioničke nastave sve planirano Školskim kurikulumom je izvedeno. 
 Posjet Vukovaru učenika osmih  razreda odgođen je za 14.06.2016.godine.    
 Ravnateljica informira prisutne da je u OŠ Stubičke Toplice u šk.god 2015./2016. upisano 200 
učenika, a čega je radi preseljenja troje učenika tijekom prvog polugodišta upisano u OŠ 
Oroslavje. Nastavu u OŠ Stubičke Toplice izvodi 25 učitelja te tri stručna suradnika, a primljena 
je i pripravnica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.  
Ad.4.  
     Ravnateljica škole gđa. Brigitte Gmaz predstavila izmjene i dopune Školskog 
kurikuluma. 
     Vijeće roditelja dalo pozitivno mišljenje na izmjene i dopune Školskog kurikuluma OŠ  
    Stubičke Toplice za šk.god. 2015./2016. 
Ad.5.  
  Ravnateljica škole gđa. Brigitte Gmaz navodi da će se u cilju što kvalitetnijeg 
organiziranja nastave provesti samovrednovanje škole te poziva prisutne članove Vijeća 
roditelja da ispune upitnike o samovrednovanju škole što su isti i učinili. 
 
Ad 6.  

Ravnateljica iznosi kako je unazad deset dana bilo nekoliko pritužbi roditelja na školsku 
kuhinju. U školskoj kuhinji u skladu s tehničkim mogućnostima pripremaju se obroci prema 
mjesečnom jelovniku., učenici svaki dan dobiju voće, a jednom tjedno dodatno dobiju jedan 
mliječni obrok te dodatno voće u sklopu projekata koji se provode u školi. Također upoznaje 
prisutne s izdavanjem računa za školsku kuhinju te da će ubuduće iz istih biti vidljiv broj radnih 
dana umanjenih za izostanke učenika. 
     Ravnateljica iznosi i kako će se dana 09.02.2016.godine u školi održati obilježavanje 
maškara, da će stručni žiri birati 3 najljepše maske škole i jednu najkreativniju. 
    Gđa. Ivana Jagarčec postavlja pitanje ravnateljici škole o uvođenju uniformi učenicima 
na što ravnateljica odgovara da se zasada neće uvoditi uniforme. 
    Na kraju ravnateljica upoznaje prisutne da će se preko ljetnih praznika intenzivno raditi 
na uvođenju E-dnevnika. 
      Nakon kraće rasprave zaključeno je da ravnateljica škole poduzima sve radnje i 
raspoloživa sredstva u svrhu zaštite dobrobiti učenika, tj. da su sve upućene primjedbe 
neosnovane.  
    Gđa. Kristina Ljubić zahvalila je prisutnima i zaključila sjednicu. 
 
                                                 Završeno: u 18.30 sati. 
 
Stubičke Toplice, 28.siječnja 2016. 
 
  Zapisnik sastavila:                                                        Predsjednica Vijeća roditelja: 
 
_______________________                                        ___________________________ 
 Snježana Sitar Smetko                                                                  Kristina Ljubić 


