
OSNOVNA ŠKOLA IVANA GRANĐE 
SOBLINEČKA 68, SOBLINEC 
10 360 SESVETE 
 

 

ZAPISNIK 

sa sjednice Vijeća roditelja   

održane u utorak, 17.12.2019. u 18.00 sati u podrućnoj školi Adamovec  

 

Dnevni red: 

1. Prijedlog izmjena u Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku 

godinu 2019./2020. 

a. Prijedlog izmjena Kalendara rada škole 

b. Prijedlog izmjena plana dopunske, dodatne i izvannastavnih aktivnosti u skladu s 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaduženjima učitelja 

c. Priejdlog izmjena plana školskih projekata 

2. Razno 

 

Prisutni: od 31 roditelja sjednici je prisustvovalo njih 19 i ravnateljica škole Leonida Udovičić. 

 

Ad.1  a) Ravnateljica je pozdravila prisutne te poželjela dobrodošlicu svima u PŠ Adamovec.  

Napomenula je kako nas je iznimna situacija zbog štrajka prosvjetnih djelatnika prisilila na sazivanje 

sjednice te nas je upoznala sa planom nadoknada koji je također i objavljen na mrežnim stranicama 

škole.  Ravnateljica je iznijela podatak da se izgubilo 16 radnih dana (15 cijelih i 1 djelomično), 

odraditi će se 12 i pol dana (13 u nekim razredima). Također je upoznala članove vijeća s činjenicom 

da škole mogu malo odstupati zbog obljetnica ili natjecanja i sličnog od broja radnih dana propisanih 

od strane Ministarstva. Prijedlog Županijskog ureda je bio da se nastavna godina završi 19.6.2020., pri 

čemu se 23.12.2019. mijenja u nastavni dan, skraćuju zimski praznici do 6.1.2020., skraćuju se i 

proljetni praznici 10.04.-13.04.2020. te se uvodi nekoliko radnih subota. Prva radna subota bila bi 

11.01.2020. te bi naša škola još imala radnu subotu 13.06.2020. i to samo oni razredi koji prvi dan 

štrajka nisu imali nastavu (7. i 8. u Adamovcu, a u Soblincu većina). Učiteljsko vijeće je iznijelo 

mišljenje da bi rad subotom trebalo olakšati i održati u jednoj smjeni – planira se projektna nastava ili 

izvanučionička nastava. Sve aktivnosti bi se trebale završiti do 15 sati za obje smjene. Učiteljsko vijeće 

će planirati više projektnih dana da se olakša 2. polugodište djeci. 

 b) Zbog izmjena i dopuna pravilnika o zaduženju učitelja, izmjene moraju biti gotove do 

13.1.2020., a dogodile us se izmjene u zaduženjima 5 učitelja. U sklopu svih promjena koje je Škola za 

Život donjela, 30 učitelja je dobilo laptope, dobili su i nešto projektora i uskoro stiže nešto tableta. 

IKT opremu nema tko održavati (internetske veze i računalnu opremu). Novim pravilnikom donesene 

su obaveze za informatičare (satovi na održavanje opreme, vođenje e-matice; MZO povećalo normu 

za voditelje područnih škola i satničara te voditeljima smjena. Zbog ovoga se u satnici moraju smanjiti 

neke aktivnosti te ukinuti 1 DOP, 1 DOD i 1 INA.  Ravnateljica je roditelje izvijestila da će tableti stići 

do 16.1. i da će sve biti na vrijeme i u redu.  

 c) Datum Božićnog sajma pomaknut je na 23.12. te je isti pretvoren u Božićni lunapark za 

djecu, a odvijat će se u ponedjeljak ujutro od 9.30-11.30. Lunapark će imati i dobrotvornu svrhu pri 

čemu će većina novca ići za škole u Africi. Misionari će prodavati ono što su sakupili, a Zadruga će 

prodavati svoje proizvode pri čemu će taj novac ići za njihove potrebe.  



 

Ad.2 Pod točkom razno nekoliko roditelja je predložilo da Božićni sajam bude ranije u 12. mjesecu , 

prijedlog je da bude spojen Božićni sajam i proslava dana Sv. Nikole.  Roditelji su također predložili da 

se u školu pozove doktorica jer su se u Soblincu u 5.r pojavile uši već nekoliko puta. Poboljšanje web 

stranice škole u suradnji sa školom ŠUDIGO Zabok na žalost nije ostvareno – ravnateljica nas je odbila 

uz obrazloženje kako su imali nekih neugodnih iskustava prošle godine iz takvih suradnji. No Gordana 

Bujanić Tretinjak će pokušati kontaktirati škole sličnog profila u Zagrebu i Varaždinu pa nam nožda 

netko izađe u susret. Ravnateljica je također obavijestila kako se učitelj Topić vraća s bolovanja, te da 

je moguće da će učiteljica hrvatskog jezika iz Adamovca otići, zaposlena je na 60 dana nakon čega će 

se raspisati natječaj. Predsjednica vijeća upoznala nas je s problemom početka rekonstrukcije 

raskršća u Soblincu – čeka se početak izvođenja radova. 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                                     Predsjednica Vijeća roditelja: 

 

___________________________                                                          _____________________________ 

Gordana Bujanić Tretinjak, prof.                                                             Snježana Čupen 


