
OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
49244 Stubičke Toplice 
UČITELJSKO VIJEĆE 
Školska godina 2015./2016. 
 
Stubičke Toplice 23. rujna 2015. 
 

I Z V A D A K 
iz zapisnika sa 2. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 23. rujna 2015. 

školska godina 2015./2016. 
 

Dnevni red: 
 

1. Usvajanje  zapisnika sa 1. sjednice UV/ šk. god. 15/16., 
2. Izvješće razrednika s prvog roditeljskog sastanka s temom davanja mišljenja na  
     prijedlog razrednog kurikuluma za šk. godinu 2015./2016. 
3. Prijedlog Kurikuluma za šk. godinu 2015./2016., 
4. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Kurikuluma za šk.g. 2015./2016., 
5. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. g. 2015./2016. 
6. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole  
     za šk. godinu 2015./2016., 
7. Donošenje okvirnog vremenika pisanih provjera znanja za prvo polugodište šk.  
     godina 2015./2016., 
8. Inicijalna procjena učenika s teškoćama – Maja Štefanec Herak, 
9. Razno. 
 
 Učiteljskom vijeću su se predstavile nove učiteljice,  Željka Kuzman, profesorica 
biologije i Đurđica Mihovilić, učiteljica razredne nastave. 
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1. 
Zapisnik s 1. sjednice Učiteljskog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 2. 
 
Razrednici su izvjestili o održanim roditeljskim sastancima na kojima su se roditelji upoznali sa  
razrednim kurikulumom. 
 
Ad 3. 
 
 Pedagog škole je prezentirao Učiteljskom vijeću prijedlog Kurikuluma za školsku godinu 
2015.2016. 
U tekstu kurikuluma napravljeni su sitni ispravci kod Školskih projekata, datuma koji se 
obilježavaju u ovoj šk. godini te izvanučioničkoj nastavi. 



 
Ad 4. 
 
 Jednoglasno je usvojen prijedlog Kurikuluma za školsku godinu 2015./2016. 
 
Ad 5. 
 
 Ravnateljica škole putem Power Point prezentacije upoznala je Vijeće učitelja s 
prijedlogom  Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice za šk. godinu 2015./2016. 
 
Ad 6. 
 
 Jednoglasno je usvojen prijedlog Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice za šk. 
godinu 2015./2016. 
 
Ad 7. 
 Jednoglasno je donešen okvirni vremenik pisanih provjera znanja za prvo polugodište 
školske godine 2015./2016. uz sitne korekcije kod 2.a razreda. 
 
Ad 8. 
 
 Defektologinja Maja Štefanec Herak održala je prezentaciju o obvezama vezanim uz 
učenike s teškoćama te upoznala Učiteljsko vijeće o dokumentaciji koju su dužni ispunjavati 
vezano na te učenike te  ih upoznala s novom terminologijom (IP – Redoviti program uz 
individualizirane postupke i PP – redoviti program uz prilagodbu sadržaja i individualizirane 
postupke. 
 
Ad 9. 
 
 Ravnateljica je skrenula pažnju da dežurstva učitelja u cilju sprječavanja nanošenja štete 
na školskoj imovini te uporabu mobitela učitelja i učenika, koji trebaju biti ugašeni i u torbama. 
 

Dovršeno u 13,30 sati. 
 

 
 
Zapisničarka:        Predsjedavateljica: 
Maja Šamec v.r.               Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 


