
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR 

            STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

49244 Stubičke Toplice 

UČITELJSKO VIJEĆE 

Školska godina 2019./2020. 

 

I Z V A D A K  

iz zapisnika sa 5. sjednice Učiteljskog vijeća OŠVladimir Bosnar Stubičke Toplice školska 

godina 2019./2020. održane  12. ožujka 2020. s početkom u 13,00 sati 

D N E V N I  R E D: 

1.  Usvajanje  zapisnika sa 4. sjednice UV šk. god.2019./2020. 

2.  Informacija o smjernicama vezanim za organizaciju nastave na daljinu sukladno naputku  

      Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11.3.2020. 

3.  Razno. 

 

Ad 1. 

 Zaspisnik sa 4. sjednice UV školska godina 2019.2020.  usvojen je jednoglasno.  

Ad 2. 

 Ravnateljica je upoznala Učiteljsko vijeće sa smjernicama Ministarstva znanosti i 

obrazovanja za odvijanje nastave na daljinu vezano na novonastalu situaciju uzrokovanu 

širenjem COVID-a 19. Uputila je učitelje na provjeru korisničkih podataka, prijavu na Office 

365, logiranje na Carnet., ulogiravanjem na Teams te praćenje objavljenih obavijesti. 

Razrednici u PN trebaju otvoriti virtualni razred za svoj razredni odjel te pratiti ostale 

detalje za odvijanje nastave na daljinu. 

Razrednici RN trebaju se povezati s roditeljima učenika u grupe putem društvenih mreža 

Viber, WhatsApp i dr.) preko kojih će komunicirati, a za učenike RN nastava će se održavati 

na HRT3. 

Terenske nastave se sve odgađaju i ne treba ih planirati za idućih pet-šest tjedana. 

Učenicima 5. i 7. razreda bit će podijeljeni tableti, a učenicima 6. i 8. razreda koji nemaju 

računala kod kuće dobit će tablete koji su namijenjeni prvim razredima. 

Knjižničarka je napomenula da učenici posude knjige koje im trebaju u mjesecu travnju. 

Učiteljica likovne kulture dat će učenicima da ponesu kući mape i pribor za likovnu 

kulturu. 

Ravnateljica je upozorila na upotrebu dezinfekcijskog sredstva te izbjeganje bliskih 

kontakata te oprez vezano uz COVID-19. 

Ad.3. 

 Ravnateljica je informirala UV da su do sada natjecanja učenika održana sva po 

rasporedu i pohvalila učiteljice koje su sudjelovale s učenicima i ostvarili su zapažene rezultate. 

 

     

Sjednica je završila u 13,50 sati. 

       Zapisničarka:                                 Ravnateljica škole: 

 Dubravka O.Dreven v.r.                              Brigitte Gmaz, dipl.uč. v.r. 


