
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR 

            STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

49244 Stubičke Toplice 

UČITELJSKO VIJEĆE 

Školska godina 2019./2020. 

 

I Z V A D A K 

iz zapisnika sa 6. sjednice Učiteljskog vijeća OŠVladimir Bosnar Stubičke Toplice školska 

godina 2019./2020. održane  7. travnja 2020. s početkom u 13,00 sati 

u virtualnom obliku putem ZOOM aplikacije 

 
D N E V N I  R E D: 

1.  Usvajanje  zapisnika sa 5. sjednice UV šk. god.2019./2020., 

2.  Analiza rada u virtualnom okruženju, 

3.  Prijedlog mjera za unapređenje rada, 

4.  Mjere podrške učenicima s teškoćama, 

5.  Upute za vrednovanje i ocjenjivanje u virtualnom okruženju 

6.  Razno. 

 

Ad 1. 

 Zaspisnik sa 5. sjednice UV školska godina 2019.2020.  usvojen je jednoglasno.  

Ad 2. i A 3. 

 Prema smjernicama koje su učitelji dobili, svoja izvješća o radu u virtualnom okruženju 

učitelji razredne nastave slali su psihologinji Valentini Posavec, a učitelji predmetne nastave 

slali su izvješća pedagogu Goranu Jeniću. 

Psihologinja i pedagog su dobivena izvješća objedinili i izvjestili prisutne o analizi rada. 

Sve razredne učiteljice su navele kako nemaju poteškoća u radu i zadovoljne su odvijanjem 

suradnje između roditelja/učenika. 

Održan je i kratki virtualni roditeljski sastanak gdje je roditeljima ponuđena odgoda putovanja 

u školu u prirodi za prvi tjedan u mjesecu rujnu. Ukoliko se do tada ne bi moglo organizirati 

putovanje agencija će roditeljima vratiti uplaćeni iznos., 

Što se tiče predmetne nastave uočen je nedostatak komunikacije uživo, nedostatak kontrole nad 

procesom učenja i poučavanja a za moguća poboljšanja virtualne nastave učitelji su naveli 

izradu video prezentacija i korištenje više i češće digitalnih alata., uočene su poteškoće kod 

svladavanja gradiva iz matematike, fizike i kemije., održano je razredno vijeće 5. a 

razreda.,konstatirano da roditelji i učenici traže veću komunikaciju učitelj-učenik osobito iz 

područja matematike. 

 

Ad 4. 

 Dubravka Coha Seničić, edukator-rehabilitator predložila je da se učenicima s 

teškoćama pošalje kratki upitnik kako bi se dobila povratna informacija da zaista ti učenici 

nemaju problem prilikom svladavanja gradiva., upitnik će se proslijediti razrednicima koji će 

ga dalje proslijediti roditeljima učenika.,također će smjernice za rad Udruge Korak po korak 

biti poslana razrednicima ma mail., ravnateljica je informirala UV da su stigla rješenja za 

školovanje po individualiziranom postupku za R.M. -8. razred i J.G.-2. razred. 



Ad 5. 

 Ravnateljica je savjetovala da se kod zaključivanja ocjena, ako se ne vratimo u učionice 

do kraja mjeseca lipnja, uzme prosjek od početka školske godine do trećeg mjeseca., da se djeca 

koja su izuzetno aktivna u virtualnim učionicama nagrade., da nikako ne kažnjavati učenika i 

davati im negativne ocjene., za učenike koji ne izvršavaju svoje obveze, razrednici neka 

kontaktiraju roditelje i napomenu im da se djeca više aktiviraju i angažiraju u radu.,prema 

uputama Ministarstva zananosti i obrazovanja dovoljno je da učenici imaju dvije ocjene po 

predmetu, jednu iz aktivnosti a drugu iz izražavanja.,razredna nastava ocjenjuje aktivnosti i 

vodi bilješke koje bi mogle razultirati ocjenom iz svih predmeta, ne provjeravati znanje ni 

usmeno ni pismeno., u predmetnoj nastavi provesti provjeru znanja iz matematike, hrvatskog 

jezika, stranih jezika, fizike, kemije s naglaskom na kratku provjeru i bazirati se na bitnom 

sadržaju. 

 

Ad 6. 

 Blanka Doko, knjižničarka priprema aktivnosti vezane uz Noć knjige te je kontaktirala 

Hrvoja Kovačevića koji je poslao jednu priču i obratio se učenicima, a sa Đurđicom Zrinšćak 

Družinec dogovorila je kratko predstavljanje nje i njenog rada preko weba škole, sa uputama 

za učenike kako se piše haiku poezija.  

 Ravnateljica je zaključila 6. sjednicu koja je održana u virtualnom obliku i zaželjela 

svima sretan Uskrs.  

Sjednica je završila u 14,24 sati. 

 

 

         Zapisničarka:                                 Ravnateljica škole: 

 Martina Drempetić v.r.                                    Brigitte Gmaz, dipl.uč.  


