
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 9. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 13. lipnja 2016. 
školska godina 2015./2016. 

 
Početak u 13,00 sati.  

 
Dnevni red: 

1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 8. sjednice UV/ šk. god. 15/16., 
2. Razmatranje i utvrđivanje odluka sa sjednica razrednih vijeća I-VIII. razred, 
3. Donošenje Odluke o prelasku učenika u viši razred s nedovoljnom ocjenom, 
4. Dopunski rad i imenovanje Povjerenstva, 
5. Tekući poslovi i upute: - izvješće, pedagoška dokumentacija (RK,IU,MK i dr.)- obveze učitelja RN i PN te 

razrednika, dogovor o svečanoj dodjeli svjedodžbi učenicima osmog razreda te podjeli svjedodžbi 
učenicima od prvog do sedmog razreda, 

6. Formiranje timova za izradu Kurikuluma i GPP za šk. godinu 2016./2017. 
7. Izbor učenika generacije, 
8. Razno. 

Dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 
 

Ad 1. 
Zapisnik s 8. sjednice Učiteljskog vijeća jednoglasno je prihvaćen. 

Ad 2. 
 Jednoglasno je usvojeno izvješće o uspjehu učenika po razredima. 
 U razrednoj nastavi pohvaljuju se učenici koji imaju uzorno vladanje i odličan uspjeh, a u predmetnoj 
nastavi  učenici koji imaju prosjek iznad 4,69. 
Ad 3. 
 Negativno ocijenjeni učenici: T.Zebec, K. Franjković, I.P.Šamal i S.Suljić te se upućuju na dopunski rad. 
Ad 4. 
 Dopunski rad započinje 15. lipnja 2016. godine. 
 Imenovana su povjerenstva za provođenje dopunskog rada. 
Ad 5. 
 Ravnateljica je dala upute oko sređivanja pedagoške dokumentacije te obveza učitelja, datumima  podjele 
svjedodžbi. 
Ad 6. 
 Timovi za izradu Kurikuluma i GPP-a: Stručno vijeće prirodoslono-matematičke skupine predmeta, 
Stručno vijeće jezične skupine predmeta i Stručno vijeće odgojne skupine predmeta. Timovi će raditi u razdoblju od 
13. lipnja do 8. srpnja 2016. godine. Izvješća treba predati do kraja kolovoza zajedno sa izvješćima o stručnom 
usavršavanju. 
Ad 7. 

Za učenicu generacije izabrana Ana Vešliga. 
Ad 8. 
 Ravnateljica je dala upute vezano za početak šk. godine 2016./2017., razredna nastava prijepodne, a 
premetna nastava poslijepodne., priredbu  će pripremiti učiteljice  Đ. Mihovilić i M. Barić., upoznati učenike o 
obveznom nošenju papuča u školi., M.Debeljak obavijestila o sindikalnom izletu u Rastoke. 

 
Dovršeno u 13,45. 

U Stubičkim Toplicama, 13. lipnja, 2016. 
  
  Zapisničarka:        Predsjedavateljica: 
Ljiljana Fišter  v.r.                               Brigitte Gmaz, ravnateljica škole 


