
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR 

STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

49244 Stubičke Toplice 

UČITELJSKO VIJEĆE 

Školska godina 2019./2020. 

Izvadak  

iz zapisnika sa 7. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Vladimir Bosnar Stubičke Toplice 

školska godina 2019./2020. održane 14. svibnja 2020. s početkom u 13,00 sati u 

virtualnom obliku putem ZOOM aplikacije  

 

Prisutni: 

 M. Barić, M. Drempetić, M. Domitrek Avirović, A. Kobelščak, D. Orešić Dreven, D. 

Maček, Ž. Dreven. M. Kovačec, D. Miklec, R. Gorički Mihaljinec, B. Doko, G. Jenić, V. 

Posavec, D. Coha Seničić, M. Grabušić, Š. Dumančić Poljski, M. Pavlović, M. 

Želimorski, A. Fekonja, T. Prlina, A. Čeh, N. Petrinec, I. Šipek, B. Puček, M. Papeš, M. 

Debeljak. 

DNEVNI RED: 

l .  Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice UV šk. god.2019./2020., 

2. Predstavljanje programa Cjelodnevne nastave u OŠ Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice, 

3. Donošenje Odluke o provođenju programa Cjelodnevne nastave u OŠ Vladimir 

Bosnar Stubičke Toplice u školskoj godini 2020./21., 

4. Izvješće razrednika o održanim virtualnim roditeljskim sastancima, 

5. Informacija o odabiru udžbenika za šk. godinu 2020./21 ., 

6. Razno. 

Dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 1. 

Zapisnik sa 6. sjednice UV školska godina 2019./2020. usvojen je jednoglasno. 

Ad 2.  

Ravnateljica je predstavila program Cjelodnevne nastave u OŠ Vladimir Bosnar Stubičke 

Toplice kroz PowerPoint prezentaciju a koji bi se trebao realizirati od sljedeće nastavne 

godine. Nakon provedene ankete među roditeljima, od sljedeće nastavne godine program 

Cjelodnevne nastave pohađalo bi 13 učenika sadašnjih prvih razreda.  

U tom razredu radile bi dvije učiteljice RN koje su podjednako opterećene radnim obavezama. 

Obje imaju puno radno vrijeme (40 sati tjedno). Obje izvode obrazovne i odgojne nastavne 

djelatnosti. Cjelodnevna nastava predstavlja specifičan oblik osmišljen kao kombinacija 

razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno (od 

8,00 do 16,00 sati ili u drugom terminu prema dogovoru s roditeljima. Ravnateljica je 

napravila plan i program Cjelodnevne nastave, a kolegica Martina Drempetić kurikulum rada 



u Cjelodnevnoj nastavi prema planu i programu koji je predviđen za sljedeću nastavnu godinu.  

Financiranje troškova dijelili bi roditelji (50% što iznosi cca. 700 kn mjesečno po djetetu) i 

osnivač (50%). 

Ad 3.  

Učiteljsko vijeće jednoglasno je usvojilo odluku o provođenju programa Cjelodnevne nastave 

od školske godine 2020./2021. sa razrađenim planom i programom rada, kurikulumom i svim 

ostalim sadržajima.  

Ad 4.  

Dnevni red roditeljskih sastanaka bio je prema ravnateljičinom prijedlogu: 

1. Mješoviti tip nastave 

2. Analiza dosadašnje nastave na daljinu 

3. Razno 

Razrednice su svaka za svoj razred podnjele izvješće o održanim roditeljskim sastancima i 

o broju roditelja koji su prisustvovali sastanku. 

Roditeljskom sastanku 8. razreda uz razrednicu prisutan je bio i Goran Jenić, vezano za 

profesionalnu orjentaciju učenika i nastavu na daljinu. 

Roditelji su primili sve potrebne informacije za upis u srednje škole. Nije bilo nikakvih pitanja 

ni primjedaba.  

Zbog pritužbi roditelja na rad učiteljice Monike Grabušić, ravnateljica i učiteljica Monika 

odlučile su stupiti u kontakt s AZOO, tj. savjetnikom za Matematiku – g. Igor Šelimber. 

Savjetnik je napravio uvid u rad, materijale i e-dnevnik učiteljice Monike te nije pronašao 

nepravilnosti.  

Učiteljica Romina Gorički Mihaljinec je pohvaljena od strane roditelja 5.a.  

Ad 5.  

Od sljedećeg tjedna prethodi odabir udžbenika. Od 18.5. od 9h je omogućen pristup aplikaciji 

za odabir udžbenika. Novost je Informatika od 1. do 4. razreda te će učiteljica Natalija 

Sambolija u dogovoru s učiteljicom Bernardom Zrinski birati udžbenike za Informatiku.  

Roditelji budućih prvašića odlučuju se putem ankete o izbornim predmetima Informatika i 

Vjeronauk, a ostali roditelji učenika razredne nastave dobit će upitnik u kojem će se odlučiti 

o izbornom predmetu Informatika. Informatika ne isključuje niti jedan drugi izborni predmet, 

a u Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi se unose promijene o opterećenju 

učenika.  

Ravnateljica je ukratko podsjetila na odabir novih udžbenika po razredima i katalozima.  

Ad 6.  

Ravnateljica je savjetovala da učitelji i dalje budu podrška učenicima i roditeljima te ih potiču 

na savladavanje nastavnog gradiva kao i do sada. Prema obavijesti iz MZO do daljnjeg se 

ukida psihofizička procjena djece te su dozvoljeni sami liječnički pregledi koji će se odraditi 

u školi prema predviđenim terminima. Knjižničarka Blanka Doko obavijestila je o 

dosadašnjem odazivu vraćanja knjiga u knjižnicu.  

 

Ravnateljica je zaključila 7. sjednicu poticajnim riječima i zahvalama te pozdravom.  

Sjednica je završila u 14,13 sati. 

Zapisničarka: Ravnateljica škole: 

Bernarda Zrinski v.r. Brigitte Gmaz, dipl.uč. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


