
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 8. sjednice Učiteljskog vijeća OŠVladimir Bosnar Stubičke Toplice školska godina 

2018./2019. održane  18. travnja 2019. s početkom u 10,00 sati 
 

DNEVNI    RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice UV šk. godina 2018./2019., 

2. Odgojno obrazovna analiza, 

3. Izvješća sa stručnih usavršavanja, 

4. Razno. 
Ad 1. 

 Zaspisnik sa 7. sjednice UV školska godina 2018.2019.  jednoglasno je usvojen. 

Ad 2. 

 Razrednici su pročitali pripremljena izvješća  o odgojno-obrazovnoj analizi svojega razreda. 

Ravnateljica je upozorila na to da se svi roditelji čija djeca imaju više jedinica obavezno pozovu u školu 

prije no što bude prekasno., navela je da sve ocjene iz vladanja treba donijeti prije kraja nastavne godine, 

a u zadnjem tjednu nastave treba sazvati razredna vijeća i donijeti ocjene iz vladanja te da svaka 

razrednica treba ocjene iz vladanja  javno izreći svakome učeniku. 

  

Ad 3. 

 Učiteljica Martina Dremeptić predstavila je zapažanja sa skupa HPKZ-a., Monika Barić 

predstavila je Školu stvaralaštva Novigradsko proljeće na kojem je sudjelovala s učenicom M.Lj., Goran 

Jenić, školski pedagog predstavio je CARNetovu konferenciju na kojoj je sudjelovao te prezentirao 

korištenje četiriju web alata u nastavi. 

 

Ad 4. 

 Ravnateljica je pohvalila članove UV što sudjeluju u projektima i raznim 

natječajima..,pohvaliala je učeničku zadrugu „Bobi“ za prodaju na manifestaciji Vuzem na trgu. 

Nadalje ravnateljica je upoznala UV da će se u lipnju morati birati novi udžbenici (razredna nastava za 

sve predmete prvog razreda, a predmetna za peti razred)., napomenula je da će pojedinim predmetima 

biti dodijeljena sredstva za nabavu kao napr. razrednoj nastavi za prirodu, matematiku, likovnu kulturu, 

a predmetnoj za biologiju, kemiju, fiziku i likovnu kulturu., zbog ulaska škole u projekt e-škole učitelji 

u 1. i 5. razredu učitelji biologije, kemije i fizike dobit će prijenosna računala., ravnateljica je obavijestila 

UV da će se Dan škole obilježiti 7. lipnja s priredbom u 16,00 sati nakon čega će biti organiziran 

domjenak a priredba za učenike će biti dan ranije 6. lipnja., 12. lipnja biti će organiziran izlet u Knin – 

posjet kninskoj prijateljskoj školi a izletom će biti nagrađeni najaktivniji učenici učeničke zadruge i 

voditeljice njihovih sekcija te voditeljica zadruge te učenici koji se se istaknuli svojim znanjem na 

natjecanjima.,ravnateljica je informirala da će se dana 5. srpnja organizirati izlet djelatnika škole u 

Budimpeštu. 

Sjednica je završila u 12,30 sati. 

 

       Zapisničarka:                                 Ravnateljica škole: 

   Romina Gorički v.r.                                         Brigitte Gmaz, dipl.uč. v.r. 


