
OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
49244 Stubičke Toplice 
UČITELJSKO VIJEĆE 
Školska godina 2016./2017 
 
Stubičke Toplice 1. rujna 2016. 
 

I Z V A D A K 
iz zapisnika sa 1. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 1. rujna 2016. 

školska godina 2016./2017. 
 

Dnevni red: 
 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 11. sjednice UV/ šk. god. 15/16., 
2. Poslovi učitelja na početku školske godine 2016./2017., 
3. Informacije o izradi školskog Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada za školsku 

godinu 2016./2017., 
4. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima ocjenjivanja učenika, 
5. Protokol o postupanju u slučaju sukoba i nasilja među djecom i mladima, 
6. Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan 

škole,  
7. Rješavanje zahtjeva roditelja o prestanku pohađanja izbornog predmeta, 
8. Razno. 

 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 

 
Ad 1. 
 Skraćeni zapisnik sa 11. sjednice UV-šk.godine 2015./2016. jednoglasno je usvojen. 
 
Ad 2. 
 Ravnateljica je pročitala zaduženja učitelja za INA, DOP i DOD., upoznala s rasporedom 
održavanja nastave, rasporedu zvona, velikim i malim odmorima, prijevozom 
učenika.,održavanju roditeljskih sastanaka te njihvom tematikom. 
 
Ad 3. 
 Ravnateljica ukazala razrednicima na izradu razrednih kurikuluma koje trebaju 
predstaviti roditeljima na roditeljskom sastanku, te da trebaju predati Godišnji plan i program do 
30. rujna, a GPP za prilagođenje programe do 15. listopada. Također je upoznala UV o 
održavanju Svehrvatske smotre kruha - 9. listopada i čiji smo domaćin., za 3. razred planira se 
obuka neplivača, 8. razred posjetu Vukovaru., napomenula kako u ovoj školskoj godini imamo 
180 nastavnih i 223 radna dana što nam ostavlja prostora za natjecanja i smotre, pa će 31. 
listopada biti nenastavni dan. 
Ukazala je na izradu planova individualnog stručnog usavršavanja i predaju izvješća o sručnom 
usavršavanju za prethodnu školsku godinu. 
 



Ad 4. 
 Prezentiran Pravilnika o načinima, postupcima i elementima ocjenjivanja učenika. 
 
Ad 5. 
 Prezentiran Protokol o postupanju u slučaju sukoba i nasilja među djecom, s naglaskom 
na najvažnije stavke. 
 
Ad 6. 

Prezentiran Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih 
aktivnosti izvan škole. 
Ad 7. 
 Prihvaćeni zahtjevi o ispisu Luke Jagarčeca iz izbornog predmeta njemački jezik te 
Valentina Kralj iz izborne nastave vjeronauk. 
 
Ad 8. 
 Ravnateljica je napomenula razrednici 6.b. da Vito Grahovac treba donijeti liječničku 
dokumentaciju radi bitne uspostave pravilnog oblika rada TZK-a.,napomenula je da razrednici 
trebaju uvrstiti preventivne programe, građanski odgoj te ostale teme važne za razredni GPP., 
Anita Kobelščak eko-koordinatorica zamolila je učitelje da stave naglasak na eko teme u svojim 
projektima i suradnju s Eko grupom u svrhu ostvarivanja Zlatnog statusa za kojeg škola ima 
pravo kandidirati  se ove godine. 
   

Dovršeno u 10,20  sati. 
 

 
 
   Zapisničarka:        Predsjedavateljica: 
Nikolina Petrinec v.r.                        Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 


