
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 11. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane  4. srpnja 2018. 

školska godina 2017./2018. s početkom u 9,00 sati 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice UV, 

2. Izvješće o uspjehu učenika na kraju nastavne godine, 

3. Utvrđivanje prijedloga broja razrednih odjela i broja izvršitelja u odgojno-obrazovnom radu 

za sljedeću školsku godinu  2018./2019. 

4. Tekući poslovi i upute. 

 

Ad 1. 

 Zaspisnik sa 10. sjednice UV  jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2. 

 Izvješće o uspjehu učenika na kraju nastavne godine podnio je pedagog, Goran Jenić, tako što 

je prikazao uspjeh učenika po razredima, distribuciju postignutog uspjeha u razredu, uspjeh učenika po 

razredima i predmetima, ocjene iz vladanja  te broj izostanaka po razredima. Također je prezentirao 

uspjeh učenika koji se školuju po određenom obliku školovanja. 

 

Ad 3. 

 Prema Odluci Ureda državne uprave u KZŽ, u novoj školskoj godini imat ćemo 12 redovitih 

razrednih odjela te ukupno 200 učenika i to jedan 1. razred, dva 2. razreda, jedan 3. razred, dva 4. 

razreda, jedan 5. razred, dva 6. razreda, jedan 7. razred i dva 8. razreda. 

 Ravnateljica je upoznala učitelje s rasporedom učionica te zaduženjima za novu školsku godinu. 

 

Ad 4.  

 Ravnateljica je upoznala Učiteljsko vijeće s dopisom MZO koji se odnosi na uvođenje 

informatike kao redovnog predmeta u 5. i 6. razredu, čime će doći do izmjene u sadržaju nastavnih 

cjelina jer će se iz nastave tehničke kulture maknuti dijelovi koji se odnose na informatiku.,nadalje je 

obavijestila UV o Pravilniku o praćenju i ocjenjivanju učitelja i stručnih suradnika koji će se početi 

provoditi tijekom nove školske godine., podsjetila je na ispunjavanje online ankete o samovrednovanju 

učitelja te upitnika Odgojnog doma Bedekovčina o provođenju poludnevnog boravka., obavijestila je da 

je rok za predaju Izvješća o radu stručnih suradnika i radu stručnih vijeća 22. kolovoza 2018. 

  

 

Sjednica je završila u 10,10 sati. 

 

      Zapisničar:                  Ravnateljica škole: 

   Goran Jenić v.r.               Brigitte Gmaz, dipl.uč. 


