
OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 49244 Stubičke Toplice 

Školska godina 2015./2016. 
 

I Z V A D A K 
iz zapisnika sa 11. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 25. kolovoza 2016. 

školska godina 2015./2016. 
 

Početak u 9,00 sati.  
 

Dnevni red: 
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice UV/ šk. god. 15/16., 
2. Izvješće o realizaciji GPP i Kurikuluma za 2015./2016. školsku godinu, 
3. Ustroj i početak rada u novoj školskoj godini 2016./2017., 
4. Pripremni poslovi za prvi dan škole i početak nove školske godine, 
5. Razno. 

Dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 
 

Ad 1. 
Zapisnik s 10. sjednice Učiteljskog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 2. 
 Ravnateljica škole putem prezentacije upoznala je nazočne o realizaciji Godišnjeg plana i 
programa za školsku godinu 2015./2016., Maja Štefanec Herak podnijela je izvješće o radu s 
učenicima s primjerinim oblikom školovanja a Goran Jenić o realizaciji Školskog Kurikuluma. 
Rasprave nije bilo  te su navedena izvješća jednoglasno prihvaćena. 
Ad 3. 
 Ravnateljica je upoznala UV s kalendarom rada za školsku godinu 2016./2017., te 
iznijela zaduženja učitelja razredne i predmetne nastave. 
Ad 4. 
 Ravnateljica je ukratko upoznala s rasporedom rada prvog dana nastave u novoj školskoj 
godini., organizacijom i zaduženjima oko priredbe za prvašiće, te da učenici 1.do 4. razreda 
imaju nastavu od 7,45 – 10,20 sati,a učenici predmetne nastave od 12,00 do 14,25., učenici prvog 
razreda dolaze u školu u 10,00 sati kada će za njih biti  upriličena priredba.,te da će za roditelje 
2. b razreda biti održan kratak roditeljski sastanak kako bi ih se upoznalo s promjenom 
učiteljica(D.Orešić Dreven – Natalija Cesar).  
Ad 5. 
 Ravnateljica je upoznala učitelje s vremenikom podjele udžbenika te rasporedu dežurstva 
oko podjele istih., zapisnikom o nadzoru Prosvjetne inpekcije te pohvalila rad učitelja i stručne 
službe te razrednika  6.a. Željka Drevena., vezano za produženi boravak  ravnateljica je upoznala 
učitelje da su roditelji čijoj je djeci potrebna pomoć u učenju potpisali ugovore te da će djelatnici 
Odgojnog doma u Bedekovčini doći na dogovor oko početka nastave u produženom boravku. 

Dovršeno u 10,00. 
 

U Stubičkim Toplicama, 25. kolovoza, 2016. 
   Zapisničarka:      Predsjedavateljica: 
      Anita Kobelščak  v.r.        Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 


