
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 9. sjednice Učiteljskog vijeća OŠVladimir Bosnar Stubičke Toplice školska godina 

2018./2019. održane  28. svibnja 2019. s početkom u 18,30 sati 
 

DNEVNI    RED: 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice UV šk. godina 2018./2019., 

2. Obilježavanje 10. obljetnice osnovne škole u Stubičkim Toplicama, 

3. Donošenje odluke o pohvalama i nagrađivanjima učenika na kraju školske godine 

2018./2019., 

4. Razno. 
Ad 1. 

 Zaspisnik sa 8. sjednice UV školska godina 2018.2019.  jednoglasno je usvojen. 

Ad 2. 

 Ravnateljica je pripremila prigodnu prezentaciju koja je sadržavala sve važne informacije uz 

predstojeće dane. Obilježavanje dana škole – 7. lipnja u 16,00 sati svečanost za uzvanike, učitelje, 

članove Školskog odbora, Vijeće roditelja i Vijeće učenika., prigodan domjenak za sve., istaknuta 

potreba za uvježbavanje programa za priredbu., nagrađeni učenici i njihovi mentori dužni su 

prisustvovati svečanosti gdje će primiti svoje nagrade., informacija o održavanju sportske aktivnosti 

„Zagorski vogenj“ u organiziciji Sportskog saveza KZŽ dana 4. lipnja 2019., 

Ad 3. 

 Dogovoreno da će načelnik Općine ST uručiti prigodne nagrade mentorima i učenicima, a bit 

će nagrađeni i učenici koji su sudjelovali na županijskim natjecanjima., 

Pohvalnice 1-4. razred – odličan uspjeh a 5-8. razred uspjeh 4,75-5,00., 

Nagrade – knjige 4. razred – sva četiri razreda 5,00., 8 razred svih 8 razreda-odličan uspjeh. 

Do sjednice UV 17. lipnja potrebno je dostaviti popis učenika koji su završili s odličnim uspjehom svih 

8 razreda. 

Ad 4. 

 U posljednjem tjednu nastave učenici su dužni vratiti sve knjige u učionicama., naredne školske 

godine učenici će dobiti nove udžbenike., za ispis iz izbornih predmeta podnosi se zahtjev do 30. 

lipnja.,ocjene iz vladanja izriču se javno oko 11.6. pred razredom., ocjene se zaključuju zadnji sat., 

Podjela svjedodžbi 8.a i 8.b. – 27. lipnja u 17,00 – oproštaj i nogometna utakmica.,izbor učenika 

generacije prema novom pravilniku koji će se usvojiti na sjednici  UV 17. lipnja., 1. srpnja podjela 

svjedodžbi 1-4. razred u 10,00 sati a 5-7. razred u 11,00 sati., datumi na svjedodžbama 17. lipnja 2019., 

provjera podataka  o učenicima – obveza razrednika., godišnji odmori učitelja od 8. ili 10. srpnja., 

prva sjednica nakon godišnjih odmora bit će 26. kolovoza., od naredne šk. godine kreće „Škola za 

život“.,  iznos 20.300,00 kuna uložit će se u nastavna pomagala i opremu., 2.500,00 za lektirne naslove., 

ravnateljica je prezentirala kalendar rada za školsku godinu 2019./2020.,informirala o organizaciji grupe 

produženog boravka za učenike 1. i 2. razreda., 10. lipnja je rok za vraćanje knjiga u školsku knjižnicu. 

  

Sjednica je završila u 19,45sati. 

       Zapisničarka:                                 Ravnateljica škole: 

 Marina Klauški v.r.                                         Brigitte Gmaz, dipl.uč. v.r. 


