
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 12. sjednice Učiteljskog vijeća OŠVladimir Bosnar Stubičke Toplice školska 

godina 2018./2019. održane  26. kolovoza 2019. s početkom u 10,00 sati 
 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice UV,  
2. Izvješće o realizaciji GPP i Kurikuluma za 2018./2019. godinu, 
3. Pripremni poslovi za prvi dan škole i početak nove školske godine, 
4. Razno. 

 
Ad 1. 
 Zaspisnik sa 11. sjednice UV školska godina 2018.2019.  usvojen je sa 23 glasa za i 1 glasom 
suzdražanim. 
 
Ad 2. 
 Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa dala je ravnateljica škole, a izvješće o 
realizaciji Kurikuluma pedagog škole. 
Oba izviješća su jednoglasno prihvaćena. 
 
Ad 3. 
 Ravnateljica škole je dala informacije vezane za početak nove školske godine i informira UV o 
tome da će Krapinsko-zagorska županija imati četvrti model praznika, te predložila nenastavne dane 7. 
listopada 2019. i 12. lipnja 2020. tako da bismo imali 178 nastavnih dana. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 4. 
 Prvi dan nastave  predmetna nastava započet će u jutarnjoj smjeni a razredna nastava 
poslijepodne., učenici prvog razreda dolaze  školu u 16,00 sati kada će za njih biti pripremljen program 
dobrodošlice., za učenike je organiziran i prijevoz od 9. rujna, a raspored prijevoza ostaje isti kao i prošle 
školske godine.,školska kuhinja započet će s 10. rujnom., ravnateljica je upoznala UV o ovođenju 
izvannastane aktivnosti – Građanski odgoj, koju će voditi Magdelena Želimorski. 
 
Ad 5. 
 Ravnateljica je dala informacije o podjeli udžbenika i radnog materijala. 
Za učenike 2. do 8. razreda podjela udžbenika će biti 5. i 6. rujna od 12,00 do 18,00 sati a u povjerenstvu 
su Goran Jenić, Marina Klauški i Martina Debeljak.,  
Imenovano je povjerenstvo za zapošljavanje učitelja za englesni jezik: Goran Jenić, Maja Š. Herak i 
Marina Klauški. 
  
  

Sjednica je završila u 11,00 sati. 
       Zapisničarka:                                 Ravnateljica škole: 
 Davorka Maček v.r.                                         Brigitte Gmaz, dipl.uč. v.r. 


