
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 12. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane  24. kolovoza 2018. 

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

 
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice UV, 
2. Izvješće o realizaciji GPP-a i Kurikuluma za 2017./2018. školsku godinu, 
3. Ustroj i početak rada u novoj školskoj godini 2018./2019. 
4. Pripremni poslovi za prvi dan škole i početak nove školske godine, 
5. Zahtjevi roditelja o pohađanju izborne nastave 
6. Samovrednovanje rada škole, 
7. Razno. 

Ad 1. 
 Zaspisnik sa 11. sjednice UV  jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2. 
 Izvješća o realizaciji GPP-a i Kurikuluma za školsku godinu 2017./2018. jednoglasno su 
prihvaćena. 
 
Ad 3. 
 Ravnateljica je upoznala UV o kalendaru za novu školsku godinu 2018./2019., nastava počinje 
3. rujna 2018. a završava 14. lipnja 2019. godine. Također je upoznala sa zimskim i proljetnim odmorom 
učenika., napomenula da u prvom tjednu nastava se organizira prema rasporedu da je razredna nastava 
ujutro a predmetna poslijepodne.., upoznala s organizacijom prijevoza učenika, a o čemu će biti sve 
obavijesti na internetskim stranicama škole., napomenula da će zaduženja za novu školsku godinu biti 
na sljedećoj sjednici koja se planira za 30. kolovoza 2018. 
 
Ad 4.  
 Ravnateljica je izvjestila o tijeku radova u školi te da se učionice još ne mogu uređivati već 
samo panoi., napomenula je da bi radovi u sutereni trebali biti završeni do ponedjeljka 27.8. 2018. 
godine., upoznala  je s rasporedom ormarića po razredima., raspoloživosti pedagoške dokumentacije i 
dr. 
  
Ad 5. 
 Donjeta odluke o prestanku pohađanja izborne nastave vjeronauka za učenike: M.M. i M.F., te 
njemački jezika za učenike:D.Z.,M.H.F.E.M.H.M.B.M.S. a sve temeljem pisanih zamolbi roditelja koje 
su stigle u roku. 
 
Ad 6.  
 Pedagog škole predstavio je UV grafički prikaz rezultata anonimne ankete o zadovoljstvu 
učitelja i djelatnika Školom. 
 



Ad 7. 
 Ravnateljica je obavijestila UV o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju  te 
navela da su produženi rokovi za donošenje GPP-a i Kurikuluma., obavijestila da se 14.10. održava 
Svehrvatska smotra kruha u Đurđevcu., obavijestila da će povjerenstvo za jelovnik sastaviti jelovnik za 
mjesec rujan, pročitala je raspored dežurstva za podjelu udžbenika za 29. i 30. kolovoza te da roditelji 
trebaju potpisatu ugovore o posudbi školskih knjiga., 
 

Sjednica je završila u 10,20 sati. 
 
      Zapisničar:                  Ravnateljica škole: 
   Danijela Miklec v.r.               Brigitte Gmaz, dipl.uč. 


