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Priopćenje sa   2 sjednice Vijeća roditelja održane 10.3.2021. god.  u  17,00  sati 

 
Ad 1)  

Budući nije bilo primjedbi na Zapisnik VR od 7.prosinca 2020.god. isti je prihvaćen u 
cijelosti. 
 
Ad 2) 
Ravnateljica obavještava članove Vijeća da 11.4.2021.god. ističe četverogodišnji 
mandat članovima Školskog odbora i da je stoga, sukladno odredbama Statuta , 
potrebno provesti postupak utvrđivanja prijedloga za kandidata Školskog odbora iz 
reda roditelja učenika Škole. 
U Školski odbor imenuje se jedan predstavnik roditelja . 
Postupajući po propisanoj proceduri izbora predstavnika roditelja u Školski odbor 
Vijeće roditelja je izabralo Povjerenstvo za provedbu izbora te predložilo kandidate 
nakon čega je Povjerenstvo utvrdilo listu kandidata, izradilo glasačke listiće, te je  
obavljeno glasovanje o predloženim kandidatima. Nakon provedenog glasovanja  
Povjerenstvo je utvrdilo da je većinom od 6 glasova za predstavnika roditelja u Školski 
odbor imenovana Fućak Jelena, predstavnica roditelja učenika PŠ Pašac. 
Zapisnik Povjerenstva i cjelokupna dokumentacija  o provedenom izboru predstavnika 
roditelja u Školski odbor sastavni je dio ovog zapisnika. 
 
Ad 3) 

 Ravnateljica je podijelila prisutnima Upitnik kako bi se od predstavnika 
roditelja učenika razrednih odjela dobila povratna informacija o tome  koliko 
su upoznati sa školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom, 
stanjem sigurnosti u školi, realizacijom plana i programa Škole  na kraju 
školske godine, eventualnim pritužbama roditelja razrednog odjela i  je li bilo 
predloženih mjera za unaprjeđenje rada škole, jesu li zadovoljni radom učitelja 
u odgojno obrazovnom procesu, da li nakon sjednice Vijeća roditelja 
obavještavaju  i prenose roditeljima razrednog odjela čiji su predstavnici  
zaključke po točkama dnevnog reda  i o tome da li ulogu člana  Vijeća roditelja 
smatraju korisnom i potrebnom. 

 
Nakon što su članovi Vijeća roditelja ispunili Upitnik , zaključak je da su svi roditelji 
(9) predstavnici u Vijeću roditelja pročitali Školski kurikulum i GPP, upoznati s 
izvješćem o stanju sigurnosti, redovito dobivaju uvid u Izvješće o realizaciji plana i 
programa na kraju šk .god.  Samo 2 roditelja napisala su da prilažu Vijeću roditelja 
pritužbe roditelja razrednog odjela, 4 roditelja je napisalo da nije bilo pritužbi, 1 
roditelj da je prvi put u VR, a 1 ne zbog slabe komunikacije među roditeljima u 
razrednom odjelu. Svi prisutni roditelji su se izjasnili da do sada nisu predložili mjere 
za unapređenje rada škole. Šest roditelja smatra da VR uvažava njihove prijedloge u 
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svezi izleta, terenske nastave, kulturnih i drugih događanja. Zadovoljstvo radom 
učitelja iskazali su svi prisutni. Na pitanje smatraju li da VR treba voditi računa i 
pomagati učenicima slabijeg imovinskog i socijalnog statusa, samo je jedan roditelj 
zaokružio ne- prijedlozi su volonterske akcije, subvencijom troškova izleta, pomoći 
pri učenju. Svi prisutni su odgovorili da ulogu u VR smatraju korisnom i potrebnom, 
jer na taj način mogu doprinijeti poboljšanju rada škole odnosno interesu učenika. 
Osam prisutnih roditelja zaokružilo je da redovito, nakon sjednice VR obavijeste i 
prenesu sve točke dnevnog reda roditeljima razrednog odjela. 
 
Upitnici su sastavni dio ovog Zapisnika. 
 
Ravnateljica je pohvalila sve učenike škole zbog jako dobrog prihvaćanja 
epidemioloških mjera te uvjeta u kojima rade ( zatvorenost u balončić). U dogovoru s 
predmetnim učiteljima gotovo svakog dana jedan nastavni sat održi se izvan prostora 
zgrade škole, kako bi se učenicima omogućilo više kretanja i otklonio umor zbog 
stalnog boravka u istom prostoru. I dalje mjerimo temperaturu prilikom ulaska 
učenika u školu i tražimo liječničke ispričnice i za učenike i djelatnike škole, a sve u 
svrhu zaustavljanja pandemije i sigurnosti učenika i zaposlenika. 
 

 Ravnateljica izvješćuje prisutne o uspjehu učenika škole na natjecanjima 
školske razine. Nakon uspjeha na natjecanjima školske razine, na županijsko 
natjecanje zbog postignutih rezultata pozvani su: 

- Tea Krešić i Veronika Rac - natjecanje iz hrvatskog jezika  
- Tea Krešić i Paola Dundović –natjecanje iz talijanskog jezika 
- Nikolina Valentić – natjecanje iz geografije 
- Elmin Hodža – natjecanje iz islamskog vjeronauka  
- Lana Krešić – natjecanje iz matematike 
- Luka Sorola i Leo Matijašić – natjecanje iz informatike 

 
 Ravnateljica obavještava prisutne o tjednu darovitosti koji ćemo obilježiti od 

15.-19.3. Aktivnosti su popularizacija znanosti, prezentacija darovitosti i talenta, 
izrada sunčanog sata. Pozvani su roditelji da obavijeste ostale roditelje, 
odnosno da ih podsjete da snime kratke video uratke u kojima će biti 
prezentiran posebni talent ili dostignuće njihovog djeteta i pošalju na e mail 
škole kako bismo od tih materijala mogli složiti zanimljivi film.  

 
 Također , ravnateljica daje informaciju o predstojećem međunarodnom  Danu 

sreće i aktivnostima kojim ćemo ga obilježiti 19.3. 
 

 Sve roditelje ravnateljica poziva da iznesu eventualne poteškoće na koje 
njihova djeca i oni kao roditelji nailaze te da predstavljaju roditelje učenika 
razreda kojeg su predstavnici. Kako je ograničen ulazak u školu pozvani su da 
sve što trebaju ( upiti, primjedbe, poteškoće, problemi) javljaju telefonom ili e 
mailom. 
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