
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR 
            STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
49244 Stubičke Toplice 
UČITELJSKO VIJEĆE 
Školska godina 2017./2018. 
 

I Z V A D A K 
iz zapisnika sa 10. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 18. lipnja 2018. 

školska godina 2017./2018. s početkom u 9,45 sati 
DNEVNI RED: 

 
1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice UV, 
2. Razmatranje i utvrđivanje odluka sa sjednice razrednih vijeća I. do VIII. razreda, 
3. Dopunski rad i imenovanje povjerenstava, 
4. Tekući poslovi i upute: izvješće, pedagoška dokumentacija (RK, IU, MK i dr.)- 

Obveze učitelja RN i PN, ter razrednika, dogovor o svečanoj podjeli svjedodžbi učenicima 
osmog razreda te podjeli svjedodžbi učenicima od 1. do 7. razreda, 

5. Formiranje timova za izradu Kurikuluma i GPP, 
6. Izbor učenika generacije, 
7. Razno. 
 

Ad 1. 
 Zaspisnik sa 9. sjednice UV  jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2. 
 Razrednici su  svaki za svoj razred podnijeli kratko izvješće o uspjehu učenika na kraju nastavne 
godine 2017./2018. 
 
Ad 3. 
 Dopunskog rada nema stoga nije bilo potrebno imenovati povjerenstva. 
Ad 4.  
 IOOP obrasce  u e-Dnevniku., ispisati, potpisati i predati  do 30. lipnja defektologinji 
M.Š.Herak., Razrednu i matičnu knjigu treba ispuniti na vrijeme te u imeniku pregledati točnost 
podataka., razrednici e- Dnevnik zaključavaju s 31. kolovozom 2018. a administrator će ispisati i 
pohraniti podatke u arhivu škole., materijale za Građanski odgoj predati u razredne mape i  
koordinatorici Magdaleni Želimorski. 
 Imenovano je povjerenstvo za usklađivanje pedagoške dokumentacije za svaki razredni odjel 
posebno, a koje će izvršiti pregled upisanih podataka u Razrednoj knjizi, Matičnoj knjizi i E-matici te 
utvrditi točnost i istovjetnost podataka koji su preduvjet za ispis svjedodžbi., datum na svjedodžbama je 
datum današnje sjednice. 
  
Ad 5.  
 Timovi za izradu Kurikuluma i GPP-a su stručna vijeća škole, koja se trebaju sastati i dogovoriti 
planove i terenske nastave za sljedeću školsku godinu. 
 
Ad 6. 
 Za učenice generacije izabrane su Kjara Iljaš i Ivana Kosmat. 
 



Ad 7. 
 Ravnateljica je napomenula da će raspored učionica biti na sljedećoj sjednici UV., da učitelji 
trebaju maknuti sve stvari iz učionica radi radova koji će se obavljati tijekom ljeta., da će obavijest o 
podjeli udžbenika biti na webu škole  te na ulaznim vratima škole., da će glazbenu kulturu u 4.b razredu 
sljedeće školske godine imati učiteljica Martina Pavlušec, a u 4. a razredu Ivica Šipek., da će domaćin 
Jumicar-a biti OŠ Gornja Stubica, za što će biti potrebna suglasnost roditelja., izabrano je povjerenstvo 
za doradu Etičkog kodeksa škole, te izrazila potrebu za izradom pravilnika u kojem bi se razradili 
kriteriji za izbor učenika generacije., ravnateljica je najavila radove u školi te obavijestila da će škola 
biti otvorena do 15. srpnja 2018.  
 

Sjednica je završila u 11,30 sati. 
 
      Zapisničar:                  Ravnateljica škole: 
  Martina Pavlušec v.r.               Brigitte Gmaz, dipl.uč. 


