
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 8. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 17. svibnja 2016. 
školska godina 2015./2016. 

 
Početak u 18,15 sati.  

 
Dnevni red: 

 
1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice UV/ šk. god. 15/16., 
2. Izvješća sa županijskih i državnih natjecanja, susreta i smotri, 
3. Donošenje Odluke o nagrađivanju učenika na kraju školske godine 2015./2016., 
4. Donošenje Odluke o izricanju pedagoške mjere, 
5. Aktivnosti vezane uz Dan škole, 3. lipnja 2016. godine, 
6. Raspored poslova i plan aktivnosti do kraja školske godine 2015./2016., 
7. Razno. 

 
Dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 

 
Ad 1. 

Zapisnik s 7. sjednice Učiteljskog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 
Ad 2. 
 Učiteljica prirode i biologije upoznala je UV sa rezultatima Eko kviza koji se održao 17. travnja 
2016., Monika Grabušić upoznala je UV sa matematičkim natjecanjem „Klokan bez granica“ te Festivalu 
matematike., Monika Grabušić upoznala je UV o rezultatima Županijske smotre Projekt građanin iz 
područja građanskog odgoja i obrazovanja.,Blanka Doko predstavila je natjecanje Čitanjem do zvijezda., 
Goran Jenić upoznao je o rezultatima prvog kola Croatia Makers lige te natjecanju iz prometa. 
Ad 3. 
 Ravnateljica je upoznala UV s prijedlogom o nagrađivanju učenika za Dan škole te je njezin 
prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
  
Ad 4. 
 Željko Dreven, razrednik 6. a razreda upoznao je UV s prijedlogom za izricanje pedagoške mjere 
strogog ukora učeniku Ivanu Pablu Šamalu, a što se temelji na neprimjerenom ponašanju učenika 
pobrojanom u (Prilogu 1.). 
Jednoglasnom odlukom Učiteljsko vijeće izglasalo je pedagošku mjeru strogog ukora kao mjeru 
upozorenja učeniku Ivanu Pablu Šamalu. 
 
Ad 5. 
 Ravnateljica je upoznala UV sa planom aktivnosti za Dan škole. 
Ad 6. 
 Ravnateljica je upoznala UV s rasporedom poslova i planom aktivnosti do kraja školske godine 
2015./2016., sjednica RN 13.6. u 9,00 sati., PN u 11,00 sati., Učiteljsko vijeće u 13,00 sati., ravnateljica je 
skrenula pažnju na preuzimanje udžbenika od učenika te kako treba paziti da se vrate svi udžbenici., 
povjerenstvo će se sastati 17.6. i odlučiti o otpisu udžbenika., obavijest o preuzimanju udžbenika bit će 
krajem 8. mjeseca na internet stranicama škole, na radiju i na ulaznim vratima škole.,govorila je o 
organizaciji zadnjeg dana nastave.,upoznala je UV da će se po završetku nastave napraviti i revizija 



knjižnog fonda u školskoj knjižnici.,prema planu zadnja sjednica je 6. srpnja a 11. srpnja početak 
godišnjih odmora učitelja i stručnih suradnika., edukacija vezana za e-dnevnike bit će u 8. mjesecu. 
 
Ad 7. 
 Monika Grabušić, razrednica 7. razreda upoznala je sa izostancima učenika Borne Smrečkog i da 
ne dolai u školu jer ne želi, odbija suradnju s učiteljima i nema ocjena jer puno izostaje., pomoć odbija i 
na učenju učenja bio je samo jednom., ravnateljica je napomenula da je dobio domski smještaj, ali se ne 
zna kada će se to realizirati.,odlučeno je da FX foto studio iz Bedekovčine fotografira učenike., 
ravnateljica je podsjetila da zadnji tjedan nastave nema informativnih razgovora., kod zaključivanja 
ocjenu je potrebno reći na glas da dijete čuje., M.Š.Heak upoznala je UV s nalazom učenice Lare 
Križanac gdje stoji preporuka da se minimalizira stres tako što je učenici potrebno prije ispitivanja staviti 
zabilješku u bilježnicu kada će odgovarati., Željko Dreven pročitao je Etički kodeks ponašanja učenika za 
izvanučioničku nastavu na Krku., ravnateljica zamolila razrednike da razgovaraju s učenicima jer ima 
puno pisama u sandučiću povjerenja., Natalija Cesar upoznala nazočne sa OFFice paketom 365. 
  

Dovršeno u 19,30. 
 

U Stubičkim Toplicama, 17. svibnja, 2016.  
 
 
  Zapisničarka:        Predsjedavateljica: 
Monika Barić  v.r.                            Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 


