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Osnovna škola Ivana Granđe 

U Soblincu, 26.09.2019.  

 

                                  Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja održane  26. rujna 2019. godine 

    Dnevni red: 

1. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma za 

škol. godinu  2018./19. 

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja za školsku godinu 2019/2020. 

3. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada škole i Školskog kurikuluma za školsku godinu 

2019/20. 

4. Razno 

 

Sjednica je održana u 17:30 sati u prostorijama matične škole u Soblincu.  

Sjednici su uz 27 roditelja (od 31) predstavnika razreda prisustvovale ravnateljica Leonida 

Udovićić i pedagoginja Margerita Kljajić.  

 

Ad. 1 Ravnateljica je iznijela izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada škole i 

Školskog kurikuluma za školsku godinu 2018./19. 

Članovi Vijeća roditelja obavješteni su o radovima koji se se obavljali tijekom prošle školske 

godine (sanacija biodiska u matičnoj školi u Soblincu, obnova parketa u dvoranama, 

rekonstrukcija/ sanacija učionice u podrumu u područnoj školi u Adamovcu, sanacija kotlovnice u 

PŠ Adamovec i zamjena kotla za grijanje u područnoj školi u Glavnici Donjoj te orezivanje 

srušenih stabala u svim parkovima škola). 

Što se tiče nastavnog kadra, prošle godine škola je imala 21 promjenu unutar nastavnog kadra 

(zamjene, bolovanja te sporazumni raskidi radnih odnosa, zbog odlaska na bolje plaćena radna 

mjesta). 

Škola je realizirala sve projekte i planove nastave. Uspjeh učenika nije bitno drugačiji od 

prošlogodišnjeg, ali broj izostanaka u zadnje 4 godine znatno raste. Uspjeh je standardan, nije bilo 

učenika koji su završili razred s ocjenom dovoljan. Prosjek izračunat na temelju zaključnih ocjena 

svih učenika je odličan. 
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Ad. 2 Ravnateljica je prije izbora predsjednika i zamjenika podsjetila članove na prava i obveze 

Vijeća roditelja: pravo predlaganja konkretnih mjera za poboljšanje rada ravnatelju na Vijeću 

roditelja ili, u slučaju da nije zadovoljan ravnateljem, Školskom odboru. Vijeće roditelja predlaže, 

ali nema pravo odlučivanja. Sve odluke donosi Školski odbor na prijedlog ravnatelja, a ravnatelj 

na prijedlog Učiteljskog vijeća. Vijeće roditelja se okuplja minimalno dva puta u školskoj godini. 

Prvu sjednicu saziva ravnatelj, ostale saziva Vijeće roditelja. 

Članovi Vijeća odlučuju na koji način će birati. Statutom je predviđeno javno glasovanje, ali može 

biti i tajno. Izbor se vrši na temelju prijedloga, prihvaćanja kandidature i glasovanja. Članovi 

Vijeća javno predlažu kandidate i obrazlažu svoje prijedloge. Ravnateljica je predložila da 

drugoplasirani bude automatski izabran za zamjenika predsjednika Vijeća. 

Predloženi roditelji:  

1. Snježana Čupen 

2. Mihaela Frigan 

3. Gordana Bujanić Tretinjak 

Nakon prebrojavanja glasova utvrđeno je da je Snježana Čupen izabrana za predsjednicu Vijeća. 

Za zamjenicu predsjednice Vijeća  roditelja izabrana je Mihaela Frigan. 

 

Ad. 3 Ravnateljica je predstavila roditeljima Školski kurikulum. 

Radni materijali objavljeni su na web stranicama škole. 

1. Redovna nastava  

Ove godine primjenjuju se novi programi te su učitelji i stručni suradnici prošle godine bili 

uključeni u virtualne učionice kako bi se pripremili i educirali za promjene u pristupu učenju i 

poučavanju. Edukacije se nastavljaju i ove godine, prva u nizu je 18.10. - prvi savjetnički posjet 

školi. Izašao je novi Pravilnik o vrednovanju (ocjenjivanje i praćenje učenika) po kojemu svaki 

učitelj ima autonomiju kod vrednovanja, ali mora imati unaprijed određene kriterije. O tome će 

roditelji biti više informirani na roditeljskim sastancima. 

Ministarstvo je osiguralo školi i 60.000kn sredstava te će svi učitelji dobiti nove prijenosne 

kompjutere. 

U nekim razredima dogovorena je zamjena učitelja. 

U Adamovcu je od ove godine samo jedan razred u 2. smjeni. 

2. Dopunska, dodatna, izvannastavne aktivnosti 

Škola ima dovoljno velik broj grupa za sve učenike koji mogu birati aktivnosti kod bilo kojeg 

učitelja. 
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3. Projekti 

Ove godine škola je uključena u 28 projekata. Neki će biti planirani kroz međupredmetne 

kurikulume. Popis se nalazi na web stranicama škole. Dva projekta su međunarodna te završavaju 

ove godine. 

4. Poboljšanje uvjeta rada 

Prošle godine školu je posjetio pročelnik Gradskog ureda s ciljem prijedloga izgradnje/ dogradnje. 

Predloženo je da se sanira područna škola u Moravču. 

Također, pokrenut je postupak dogradnje škole u Soblincu, izrađuje se projektni zadatak kako bi 

škola za nekoliko godina radila samo u jednoj smjeni. Nakon škole u Soblincu, u planu je i 

nadogradnja škole u Adamovcu. U područnoj školi u Moravču ove godine nije upisano niti jedno 

dijete. U Glavnici je ove godine jedan razred manje, sveukupno su 2 kombinirana razreda. Ondje 

ćemo raditi na obogaćivanju sadržaja. U Adamovcu je u planu dogradnja dvorane i igrališta. 

U Soblincu postoji problem s podzemnim vodama, stručnjaci su dolazili nekoliko puta, ali nisu 

uspjeli otkriti uzrok. 

5. Preventivni program 

Ove godine je povećan broj djece s teškoćama. Sedmero učenika upisano je u druge škole / male 

skupine. Trenutno je 42 djece s rješenjima za posebne oblike školovanja. 

6. Financije Škola dobiva 22.000kn mjesečno materijalnih sredstava, od čega su 17.000 kn 

režijski troškovi, a 5.000 kn se troši na sva potrebna sredstva, što uključuje održavanje, sanitarna 

sredstva, sredstva za nastavu, i sve ostale troškove.  

 

Ad. 4. Roditelji su davali sljedeće prijedloge: 

Ivica Lipovac je predložio da se dvorana iznajmljuje za nogomet (radi financijske dobiti). 

Ravnateljica je objasnila da cijene najma dvorane određuje Školski odbor te da imamo manjak 

tehničkog osoblja koji bi se dodatno brinuo za dvoranu. 

Mihaela Frigan predlaže aktivnosti za djevojčice koje bi se održavale u dvorani matične škole u 

Soblincu (npr. ples). 

Ravnateljica podsjeća na prijašnje aktivnosti koje su se održavale u dvorani, ali su se zbog manjka 

interesa odnosno nedovoljnog broja djece prestale održavati (npr. plesni klub Lana), a u područnoj 

školi u Adamovcu će učiteljica razredne nastave voditi ritmiku za djevojčice pa se sva 

zainteresirana djeca mogu uključiti. 

Gordana Bujanić Tretinjak daje prijedlog za izradu web stranice škole od strane maturanata 

grafičke škole koje to rade u sklopu maturalnog rada. 
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Ravnateljica će ovaj prijedlog razmotriti. 

Mihaela Frigan predlaže obogaćivanje školske knjižnice novim knjigama. 

Ravnateljica izvještava roditelje da je ove godine škola dobila 2x5.000kn za nove knjige te ćemo 

svakako naručivati nove naslove, ali u skladu s propisanim naslovima koje škola ima. 

Novoizabrana predsjednica Vijeća roditelja obavještava članove o problemu križanja u Soblincu. 

Na sastanku Mjesnog odbora informirani su da su novci osigurani te da treba proći žalbeni rok. U 

idealnim uvjetima, radovi će započeti za 2-3 mjeseca. Investitori su Hrvatske ceste i Grad Zagreb. 

Predloženo je da se iduća sjednica održi u prostorima područne škole u Adamovcu. 

 

Sjednica Vijeća je završila u 19:05 sati. 

 

Zapisnik vodila:       Predsjednica Vijeća roditelja: 

Margerita Kljajić, mag. pead.     Snježana Čupen 
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