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OSNOVNA ŠKOLA «CENTAR» 

Podhumskih žrtava 5 

51000   Rijeka 

 

 

 

 

 
PRIOPĆENJE 

 
sa 40. sjednice Školskog odbora održane dana 06.03.2020. godine u prostorijama Škole. 
 
 

Ad 1) 

S obzirom da nije bilo primjedbi na Zapisnik isti je usvojen u cijelosti. 
Sukladno odredbama Poslovnika o radu Školskog odbora, odluka koja je donesena na 
elektroničkoj sjednici od  28.2.2020.  potvrđena je na ovoj sjednici ŠO i smatra se da je donesena  
tog dana s obzirom da su svoj glas elektroničkim putem dali svi članovi Školskog odbora  čime 
je ostvaren broj glasova koji je potreban za valjano odlučivanje. 
 
Ad 2)  
Ravnateljica upoznaje prisutne sa cjelokupnim sadržajem Rješenja Službe prosvjetne inspekcije 
– Područne jedinice u Rijeci, KLASA: UP/I-600-04/20-02/00022, URBROJ: 533-07-20-0005 od 
10.veljače 2020.god. Predmetnim Rješenjem naređuje se  OŠ Centar da  upozna učenike iz svih 
nastavnih predmeta s elementima vrednovanja sukladno članku 11. Pravilnika o načinima, 
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnim i srednjim školama - sa  rokom 
izvršenja od 20 dana. 
Ravnateljica iskazuje da je  u zadanom roku postupljeno sukladno Rješenju   te da je o učinjenom 
izvješćena Služba prosvjetne inspekcije – Područne jedinice u Rijeci, 
Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbi na izvješće Ravnateljice. 
 
Ad 3)  
Ravnateljica upoznaje prisutne sa cjelokupnim sadržajem Dopunskog Rješenja Službe 
prosvjetne inspekcije – Područne jedinice u Rijeci, KLASA: UP/I-600-04/20-02/00022, URBROJ: 
533-07-20-0008 od 24.veljače 2020.god 
Predmetnim Dopunskim rješenjem naređuje se OŠ Centar da poništi  ocjene 1.pisane 
provjere znanja iz predmeta geografije učenicima 8. razreda: A.B., L.F., L.H., P.K., M.M., 
O.P., S.S., L.Š., T.T., D.T., M.T. i E.V. 
Ravnateljica iskazuje da je  u zadanom roku postupljeno sukladno Rješenju , te da je o učinjenom 
izvješćena Službe prosvjetne inspekcije – Područne jedinice u Rijeci, 
Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbi na izvješće Ravnateljice 
 
Ad 4)  
Škola je zaprimila Izvješće Višeg savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, R. C. , KLASA:602-
02/20-03/0011, URBROJ: 561-08/11-20-3  od 21. veljače 2020.god. o  stručno savjetodavnoj pomoći 
Osnovnoj školi „Centar“ Rijeka po pitanju učenika T.T. 
Ravnateljica upoznaje prisutne  sa nalazom višeg savjetnika. 
Stručno savjetodavni posjet obavljen je  temeljem pisanog podneska roditelja učenika T.T. 
Izvješće je  izrađeno nakon uvida u nastavu, pedagošku i medicinsku dokumentaciju te analize i 
razmatranja stanja s ravnateljicom, stručnom službom, razrednicom i učiteljicom matematike.. 
Zaključak višeg savjetnika je da učenik T.T. ima teškoće koje mu otežavaju savladavanje 
redovitog programa, da je Škola zbog toga osigurala pomoć učeniku u vidu stručne podrške 
socijalnog pedagoga i da su osigurane prilagodbe načina učenja (individualizirani postupci) 
sukladno iskustvu koje učenik treba. 
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Ističe nadalje da se ne može potvrditi navod kako se ne provode  predviđeni individualizirani  
postupci odnosno prilagodbe načina poučavanja i vrednovanja učenika., ali i da se može zaključiti 
da napredak učenika nije sukladan uloženom trudu učenika i učitelja.  
Školi su predložene  dodatne mjere kojima će unaprijediti suradnju te odgojno obrazovni rad s 
učenikom: češći sastanci Tima za podršku, pojačati podršku učiteljima razrednog vijeća, roditelje 
pozvati da češće dođu na informativne razgovore i  s roditeljima dogovoriti uključivanje učenika 
u dopunsku nastavu. 
 
 


