
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR 
            STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
49244 Stubičke Toplice 
UČITELJSKO VIJEĆE 
Školska godina 2018./2019. 
 

I Z V A D A K  
iz zapisnika sa 10. sjednice Učiteljskog vijeća OŠVladimir Bosnar Stubičke Toplice školska 

godina 2018./2019. održane  17. lipnja 2019. s početkom u 10,00 sati 
 

1.       Prihvaćanje zapisnika sa 9. Sjednice UV,  
2.       Razmatranje i utvrđivanje odluka sa sjednice razrednih vijeća I. - VIII. razred, 
3.       Dopunski rad i imenovanje povjerenstava, 
4.       Tekući poslovi i upute:  – izvješće, pedagoška dokumentacija  ( RK, IU, MK i dr. )  –  
         obveze učitelja  RN i PN, te razrednika, dogovor o svečanoj dodjeli svjedodžbi  
         učenicima osmog razreda, te podjeli svjedodžbi učenicima od 1. do 7.razreda, 
5.       Formiranje timova za izradu Kurikuluma i GPP, 
6.       Prijedlog Pravilnika i kriterija za izbor učenika/učenice generacije OŠ Vladimir  
          Bosnar Stubičke Toplice, 
7.       Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika i kriterija za izbor učenika/učenice  

    generacije OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice 
8.       Izbor učenika generacije, 
9.       Razno. 

 
Ad 1. 
 Zaspisnik sa 9. sjednice UV školska godina 2018.2019.  jednoglasno je usvojen. 
Ad 2. 
 Razrednici od 1-8. razreda upoznali su Učiteljsko vijeće sa sjednicama Razrednih vijeća i 
zaključenim ocjenama na kraju nastavne godine. 
Ad 3. 
 Dopunski rad i imenovanje povjerenstva nisu potrebni jer nema negativnih ocjena. 
Ad 4. 
 Ravnateljica je podsjetila na obvezu provjere podataka u Imeniku za sve učenike, ažuriranje e-
Dnevnika, upisivanje zamjena, izostanaka i sl.)., napomenula da kod popunjavanja Matične knjige 
prednost imaju razrednice 8. razreda., osnovana su povjerenstva za usklađivanje podataka o učenicima 
po razedima.,napomenula da učitelji mogu podići svjedodžbe kod tajnice škole., svečana podjela 
svjedodžbi učenicima 8. razreda bit će 27. lipnja u 17,00 sati., za ostale učenike podjela svjedodžbi je 
1.srpnja u 10,00 za razrednu a u 11,00 za predmetnu nastavu.,ravnateljica je obavijestila da je stigla 
oprema koju su učitelji naručili te da su istu duži pregledati i pospremiti.,zbog ispisa triju učenica iz 4. 
b, biti će nova podjela učenika za 5. razred. 
Ad 5. 
Za novu školsku godinu Jumicar za učenike 2. razreda održat će se 17. rujna 2019. u Mariji Bistrici.., 
Stručna vijeća su timovi za izradu Kurikuluma i GPP te su se dužni čim prije sastati i dogovoriti terenske 
nastave i obilježavanje prigodnih datuma. 
 
Ad 6. 
 Raspravljano je o Prijedlogu Pravilnika i kriterijima za izbor učenika/učenice generacije na 
kojem su radili D.Miklec, M.Klauški i G. Jenić. 



 
Ad 7. 

Usvojen je Pravilnik i kriteriji za izbor učenica/učenice generacije. 
 
Ad 8. 
 Prema bodovanju uvjerljivu titulu učenika generacije ima učenik J.G. iz 8. b razreda. 
Sa 22 glasa za i 2 glasa suzdržana J.G. izabran je za učenika generacije. 
 
Ad 9. 
 Ravnateljica je obavijestila da je škola otvorena svaki dan, radi se samo ujutro., sve obavijesti 
vezane za školstvo potrebno je čitati na službenim stranicama MZO i AZOO.,do 26. lipnja potrebno je 
predati svjedodžbe na potpis ravnateljici., sjednica UV je 26. kolovoza 2019. godine. 
 
  

Sjednica je završila u 11,45 sati. 
       Zapisničarka:                                 Ravnateljica škole: 
 Marijana Pavlović v.r.                                         Brigitte Gmaz, dipl.uč. v.r. 


