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Zapisnik s Konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja školske godine 

2022/2023. 

održane 21. rujna 2022. godine u 18 sati 

 

Sjednica je održana na poziv ravnateljice Osnovne škole Kajzerica, gđe. Majde Tometić sa 

sljedećim dnevnim redom: 

1. Odabir Predsjednika Vijeća roditelja 

2. Odabir Predstavnika Vijeća roditelja u Školski odbor OŠ Kajzerica 

3. Odabir osiguravateljske kuće za dodatno osiguranje učenika  

4. Razno 

Sjednici su prisustvovali sljedeći predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja: 

1.a Željka Majcen 4.d Sandra Obuljen 

1.b Zrinka Bačanek 5.a Plamenka Godić Šprišić 

1.c Dina Štrbić 5.b / 

1.d / 5.c Vlasta Posavec 

2.a Ines Kus 5.d Višnja Barać 

2.b Vanja Milaković 6.a Tina Hamel Spreicer 

2.c / 6.b / 

2.d Klementina Gržalja 6.c Sadia Globan 

2.e Tanja Klišanin Brčić 6.d / 

3.a Daniela Trtinjak Semenčić 7.a Tanja Ladović Blažević 

3.b Anita Dičak Majić 7.b Vladimir Perić 

3.c Marta Cvetkov 7.c Anka Smilčić Žigić 

3.d Adela Bašić 7.d Ivan Kastmüller 

4.a Ines Vodanović 8.a Iva Movre Šapić 

4.b Adriana Pelivan 8.b Ivanka Vanjak 

4.c Buga Novak 8.c Lea Grbić 

Sjednici je prisustvovala Ravnateljica gđa. Majda Tometić i Tajnik g. Marin Karin. 

Za zapisničara je izabrana gđa. Buga Novak. 

Konstatirano je da je na sjednici prisutno ukupno 27 od 32 člana Vijeća roditelja te je 

otvorena Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja Osnovne škole Kajzerica. 

 

1. Odabir Predsjednika Vijeća roditelja  

Za Predsjednicu Vijeća roditelja nominirane su Dina Štrbić i Buga Novak, te je većinskim 

brojem glasova izabrana Dina Štrbić. 
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2. Odabir Predstavnika Vijeća roditelja u Školski odbor OŠ Kajzerica 

Za Predstavnika Vijeća roditelja u Školski odbor OŠ Kajzerica nominirane su Dina Štrbić i 

Buga Novak, te je svoju kandidaturu predstavila Tina Hamel Spreicer. Većinskim brojem 

glasova je izabrana Buga Novak.  

3. Odabir osiguravateljske kuće za dodatno osiguranje učenika 

Razmatrale su se ponude pristigle od GRAWE Hrvatska d.d., Wiener Osiguranja i Croatia 

Osiguranja. Nakon pregleda ponuda izabrana je ponuda Croatia Osiguranja u iznosu od 

40kn po učeniku. Mole se predstavnici u Vijeću roditelja da prenesu svojim razredima 

važnost uplaćivanja osiguranja kako  bi se dosegao 100% obuhvat djece osiguranjem, a što 

se postiže ukoliko se pređe prag od 80% ukupnog broja djece.  

Također je važna informacija za roditelje da osiguranje pokriva dijete tijekom cijele godine 

i bez obzira gdje i kada se nesreća dogodila (vikendom, praznicima, u inozemstvu, itd.). 

4. Razno 

4.a) Ravnateljica i Tajnik su upozorili Vijeće da dosadašnja praksa slanja verificiranih 

zapisnika svim roditeljima nije bila u skladu s propisima, te se od sada poštuje sljedeća 

procedura: zapisničar sastavlja zapisnik, šalje ga Predsjednici i Ravnateljici na verifikaciju, 

te se konačno verificira i usvaja kao prva točka dnevnog reda na sljedećoj sjednici Vijeća 

roditelja. Predsjednica će iz zapisnika sastaviti kratki informativni izvještaj sa sjednice i 

poslati ga svim članovima Vijeća, koji se onda može slati svim roditeljima.  

4.b) Tajnik je upozorio da prema propisima nije moguće imati zamjenika u Vijeću, odnosno 

ukoliko je predstavnik nekog razreda spriječen, može poslati svojeg zamjenika, ali taj nema 

glasačke ovlasti.  

4.c) Roditelji traže da se ubuduće za izlet dobije više ponuda (a ne samo jedna kako se često 

događa). Ravnateljica je objasnila da oni ne mogu natjerati agencije da se jave s ponudama. 

Vijeće roditelja se nudi pomoći školi u pronalaženju više ponuda.  

4.d) Roditelji su izrazili nezadovoljstvo odlukom aktiva razrednika osmih razreda da se 

ove godine ne ide na maturalno putovanje. Roditelji također smatraju da su dovedeni u 

zabludu jer kad se glasalo za plan izvanučioničke nastave nisu znali da de facto glasaju o 

neodlasku na maturalno putovanje, već su pogrešno mislili da će to biti posebna točka o 

kojoj će se raspravljati. Stoga roditelji mole da se još jednom razmotri mogućnost odlaska 

na maturalno putovanje te nude prijedlog da ukoliko se radi o samo jednom razredniku 

koji ne želi ići, da ga mijenja profesor koji je voljan (npr. zamjenik razrednika).  

4.e) Kaufland i ove godine donira našim učenicima svježe voće svake srijede, stoga neka 

roditelji potaknu djecu da slobodno dođu u blagovaonicu i uzmu voće. 

4.f) Vijeće s veseljem pozdravlja odluku o osnivanju malog zbora, zbora i banda Kajza.  

Sjednica je zaključena u 19.45. 

Zapisničar: Buga Novak  


