
OSNOVNA ŠKOLA STUBIČKE TOPLICE 
Strmečka cesta 5 a 
49244 Stubičke Toplice 
UČITELJSKO VIJEĆE 
Školska godina 2015./2016. 
 
Stubičke Toplice 21. rujna 2016. 
 

I Z V A D A K 
iz zapisnika sa 2. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 21. rujna 2016. 

školska godina 2016./2017. s početkom u 18,15 sati 
 

Dnevni red: 
 

1. Usvajanje  zapisnika sa 1. sjednice UV/ šk. god. 16/17., 
2. Izvješće razrednika s prvog roditeljskog sastanka s temom davanja mišljenja na  
     prijedlog razrednog kurikuluma za šk. godinu 2016./2017. 
3. Prijedlog Kurikuluma za šk. godinu 2016./2017., 
4. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Kurikuluma za šk.g. 2016./2017., 
5. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole za šk. g. 2016./2017. 
6. Donošenje Odluke o usvajanju prijedloga Godišnjeg plana i programa rada škole  
     za šk. godinu 2016./2017., 
7. Donošenje okvirnog vremenika pisanih provjera znanja za prvo polugodište šk.  
     godina 2016./2017., 
8. Inicijalna procjena učenika s teškoćama – Maja Štefanec Herak, 
9. Razno. 
 
  
 
Dnevni red je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1. 

Nije bilo primjedbi na zapisnik s 1. sjednice UV/šk. godine 2016./2017. te je isti 
jednoglasno 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 
2016.2017. 
 
 



Ad 4. 
 
 Jednoglasno je usvojen prijedlog Kurikuluma za školsku godinu 2016./2017. 
 
Ad 5. 
 
 Ravnateljica škole putem Power Point prezentacije iznijela je prijedlog  Godišnjeg plana i 
programa OŠ Stubičke Toplice za šk. godinu 2016./2017. 
 
Ad 6. 
 
 Jednoglasno je usvojen prijedlog Godišnjeg plana i programa OŠ Stubičke Toplice za šk. 
godinu 2016./2017. 
 
Ad 7. 
 Jednoglasno je prihvaćen okvirni vremenik pisanih provjera znanja za prvo polugodište 
školske godine 2016./2017. Pedagog je obavijestio učitelje da se o svim promjenama oko pisanih 
provjera jave njemu. 
 
Ad 8. 
 
 Defektologinja Maja Štefanec Herak upoznala je nazočne o Inicijalnim procjenama 
učenika s teškoćama te ih obavijestila o pisanju mjesečnih planova za učenike koji se školuju po 
redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. 
 
Ad 9. 
 Ravnateljica je obavijestila nazočne da je 9. listopada Svehrvatska smotra „Dani kruha- 
dani zahvalosti za plodove zemlje“,  čiji smo domnaćini, a 5. listopada održat će se kratka proba 
za priredbu u kojoj sudjeluju učiteljica Đurđica Mohovilić i Ana Mutak. 
 Ravnateljica je pohvallila učiteljice Đurđicu Mihovilić (folklorna skupina osvojila 2. 
mjesto na Tjednu kajkavske kulture u Krapini)., učiteljicu Miu Pepeš (rad učenice Ane Vešlige 
bit će izložen na dječjoj likovnoj izložbi „Čovjek čovjeku“ u Zlataru)., učiteljicu Moniku Barić 
za sudjelovanje učenika na natječaju 36. Smotre dječjega kajkavskoga pjesništva „D.Domjanić“ 
Sv. Ivan Zelina. 
 

Dovršeno u 20,30 sati. 
 

 
 
Zapisničarka:        Predsjedavateljica: 
Natalija Cesar v.r.               Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 


