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Zapisnik s 3. sjednice Vijeća roditelja školske godine 2021/2022. 

održane 10. svibnja 2022. godine u 19 sati 

 

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

prof., sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Izvješća o aktualnim aktivnostima u školi 

2. Obavijest o planiranim aktivnostima za Dan škole 

3. Razno 

Sjednici su prisustvovali sljedeći predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja: 

1. a Ines Kus 

1. b Vanja Milaković 

1. c Alen Vilovčević, zamjenik 

1.  d Marija Kelava 

1. e Iva Jurišić, zamjenica 
   

2. b Neven Valand 

2. c Marijan Gorše 
   

3. a Ines Vodanović 

3. b Adriana Pelivan, zamjenica 

3. c Elvira Rakić, zamjenica 

3. d Sandra Obuljen 
   

4. b Ante Rajić, zamjenik 

4. c Dina Štrbić 

4. d Višnja Barać 

   

5. a Jasmina Dedić 

5. b Vanja Milaković, zamjenica 

5. d Dijana Jajac 

   

6. a Tanja Ladović Blažević, 

zamjenica  

6. b Ivana Kolovrat 

6. c Anka Smilčić Žigić 

6. d Vlasta Posavec, zamjenica 

   

7. a Iva Movre Šapić 

7. c Lea Grbić 
   

8. c Josip Kelemen 
   

Sjednici je prisustvovala Ravnateljica gđa. Majda Tometić. 

Izostanak su ispričale: predstavnica 4. a razreda, gđa. Plamenka Godić Šprišić te 

predstavnica 8. d. razreda Snježana Jukić. 

Za zapisničara je izabrana gđa. Elvira Rakić. 

Predsjednica Vijeća roditelja gđa. Ivana Kolovrat konstatirala je da je sjednici prisutno 

ukupno 24 od 32 člana Vijeća roditelja te je otvorila 3. sjednicu Vijeća roditelja Osnovne  

škole Kajzerica. 

 

1. Izvješća o aktualnim aktivnostima u školi 

Ravnateljica je obavijestila Vijeće o uspjesima učenika na razrednim natjecanjima iz svih 

znanstvenih predmeta. Pa tako učenica 3. d. razreda Eva Mihaela Mustapić putuje u Veneciju 
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na regionalno natjecanje iz HIPPO, međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika. Izuzetne 

uspjehe učenici su ostvarili i na natjecanjima iz informatike i fizike i tim znanstvenim 

područjima Škola ima svoje državne prvake. Nadalje, učenici su ostvarili i uspjehe iz 

natjecanja iz talijanskog jezika te povijesti i geografije. Učenik Tomislav Barać osvojio je 

nagradu iz pripovijedanja. Učenici su ostvarili i iznimne uspjehe u sportu. Na „Danima 

sporta“  2. d. razred osvojio je prvo mjesto u igri graničar te putuju u Split na državno 

natjecanje.  

U Školi je održan i projekt Planetarij Odiseja, interaktivno multimedijalno predavanje 

kojemu je cilj popularizacija znanosti. Povratne informacije su te kako je predavanje bilo 

iznimno poučno i zanimljivo.  

U sklopu Erasmus programa tzv. job shadowing, u školi su dva dana boravili predmetni 

razredni nastavnici iz Beča. Povratne informacije su izvrsne, a posebna pohvala ide 8. 

razredima obzirom da je službeni jezik job shadowinga bio engleski jezik, učenici su 

komunicirali s nastavnicima na engleskom jeziku te također na engleskom jeziku izradili i 

prezentaciju. Inače, to je 1. generacija „osmaša“ u OŠ Kajzerica. 

 

2. Obavijest o planiranim aktivnostima za Dan škole 

Ravnateljica obavještava kako je 31. svibnja Dan škole te je taj dan nenastavni dan. Učenici 

će sudjelovati na raznim radionicama pod nazivom „ Znanjem se dobro vidi“. Obzirom da 

Škola ove godine ima prvu generaciju osmih razreda tako će tema biti broj 8. Naglasak 

radionica će biti na finoj motorici: izrada murala, modni dizajn, izrada nakita i sl. Također 

taj dan je i dan otvorenih vrata pa su roditelji pozvani doći da vide što rade njihova djeca s 

nastavnicima s tim da će posjeti, zbog gužve, biti organizirani po grupama. Zbog 

nedostatka prostora neće se održati priredba. 21.6. je sportski dan. A za učenike 8. razreda 

u pripremi je i iznenađenje. Na webu škole će biti sve informacije pa ravnateljica poziva da 

se prate obavijesti na webu. 

 

2. Razno 

Predstavnica 3. c. razreda Elvira Rakić postavila je pitanje vezano uz održavanje škole u 

prirodi, da li je poznat novi termin. Ravnateljica kaže kako nije još službeno, ali 

najvjerojatnije će Škola u prirodi biti organizirana u razdoblju od 10.10. do 14.10., lokacije 

su Novi Vinodolski i/ili Sljeme. Također na upit da li škola spaja blagdan Tijelova koji je u 

četvrtak 16.6. s petkom, ravnateljica odgovara kako je petak, 17.6., u školi radni i nastavni 

dan te da nastavna godina završava 21.6.2022. Vezano uz otkazanu Školu u prirodi 

ravnateljica navodi kako su odluku o neodlasku donijele razredne učiteljice koje su i 

odgovorne za školu u prirodi. Predstavnica 6. d. razreda Vlasta Posavec predlaže da ako 

učiteljice odluče da se ne ide u školu u prirodi da se onda ta informacija podijeli s Vijećem 

roditelja kako bi oni  mogli iznijeti svoj stav. Ravnateljica kaže kako o školi u prirodi ne 

odlučuju roditelji već učiteljice. 

Predstavnica 7. c. razreda Lea Grbić navodi kako ima više pitanja: postoji li mogućnost da 

se u školi uvede i glazbena škola. Ravnateljica kaže kako je to u ovom trenutku zbog 

prostorne potkapaciranosti nemoguće. Daljnje pitanje: zašto je za terensku nastavu 
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pristigla samo jedna ponuda? Ravnateljica odgovara kako može doći jedna ili više ponuda, 

svakako bi voljela da je pristiglo više ponuda, ali veliki problem vidi kod agencija koje zbog 

skupoće više ne šalju ponude. Sljedeće pitanje odnosi se na održavanje dopunske/ dodatne 

nastave u neadekvatnom prostoru odnosno u blagovaonici. Ravnateljica odgovara kako 

nitko ne želi održavati nastavu na takav način. Škola trenutno broji 700 učenika i 89 

nastavnika. Prostora jednostavno nema. Škola za primijenjenu umjetnost će svoju nastavu 

u prostorima škole održavati sigurno do 1. rujna 2023. godine, ali njihov boravak nimalo 

ne utječe na održavanje nastave u školi. Pitanje vezano uz ocjene iz pismenih ispita iz 

kemije, biologije, fizike i informatike- predstavnica navodi kako su učenici ostvarili loše 

ocjene. Roditelji nisu zadovoljni. Ravnateljica kaže kako ocjene nisu tako loše, a roditelje 

upućuje da dođu razgovarati s nastavnicima. I posljednje pitanje: kada će nastavni sat 

početi trajati 45 minuta? Ravnateljica kaže kako ne zna jer zbog gostovanja druge škole za 

sad nisu u toj mogućnosti. 

Predstavnica 7.a. razreda kaže kako se profesorica kemije, koja je otišla, htjela oprostiti s 

razredom i kako je djeci ostavila pismo. Djeca bi htjela to pismo dobiti i pročitati. 

Ravnateljica ne zna otkuda roditeljima ta informacija. Kaže kako je profesorica kemije znala 

da će otići 15 dana i mogla se pozdraviti s djecom. Pismo je bilo osobne prirode te je 

ravnateljica mišljenja da nije primjereno da se učiteljica djeci obraća na takav način te 

odlučila pismo ne dostaviti djeci. 

Predstavnica 3.b. razreda Adriana Pelivan pita kada se biraju izborni predmeti. 

Ravnateljica kaže da se biraju već od idućeg tjedna te će uskoro roditelji dobiti anketne 

listiće. Ukoliko će se neki ispisati s izbornih predmeta zahtjev moraju postaviti do 30.6. jer 

se slažu grupe. Formular za ispis se nalazi na webu škole. Predstavnici 4. razreda se 

nadovezuju, kod stranih jezika, može li se birati samo jedan ili mogu obadva. Ravnateljica 

kaže da može i jedan, ali i oba strana jezika (njemački i talijanski), ali u tom slučaju roditelji 

moraju potpisati izjavu kako su svjesni preopterećenosti djece. Na pitanje ima li prostora 

za još jedan strani jezik kao izborni predmet ravnateljica kaže kako će razmisliti. 

Predstavnica 1. e. razreda,  Iva Jurišić, navodi kako je njihov razred, razred „klasičara“ 

međutim neki su roditelji zainteresirani za produženi boravak. Da li će u tom slučaju djeca 

ostati u istom razredu. Ravnateljica kaže da hoće samo će se boravkaši pridružiti drugim 

razredima u produženom boravku. Zahtjev za produženi boravak treba poslati do 21. 6.  

Predstavnici 4. razreda postavljaju pitanje vezano uz izlazak s nastave odnosno iz škole, 

da li striktno mora biti do 16:30? Ravnateljica kaže kako je na takav način reguliran ulazak 

i izlazak iz škole više stotina učenika. Ali, razmisliti će o njihovu prijedlogu. Ravnateljica 

se nadovezuje o radu u smjenama. Najgora verzija je ona koju imamo sada. Da bi se nastava 

održavala u dvije smjene Škola treba zatražiti promjenu ustroja. Od 7,30 do 16,30 u 28 

učionica smješten je 31 razredni odjel. Zbornice i knjižnice kao i kabineti za nastavnike 

preuređeni su u učionice. Za rad u jednoj smjeni školi nedostaje barem 5 učionica i rad u 

jednoj smjeni bi bio odličan. Predsjednica Vijeća roditelja pita postoji li mogućnost da 

blagovaonicu opet koriste svi učenici. Ravnateljica kaže da sada ne, ali ako bi se organizirao 

rad u dvije smjene tada bi isto bilo izvedivije. 
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Predstavnica 7. razreda pita da li škola organizira pripreme djece za malu maturu. 

Ravnateljica odgovara kako se u školi održavaju radionice „Kako učiti“. A te pripreme za 

malu maturu su možda i vanjski sadržaj izvan škole koji se dodatno plaća.  

Predstavnik 2. b. razreda Neven Valand upućuje prijedlog Školi da se, na jednak način na 

koji se obilježava Majčin dan u školi, na isti način obilježava i Međunarodni dan očeva 19.6. 

Ravnateljica i prisutni navode kako se Dan očeva obilježava na datum 19.3, a jedan od 

razloga zbog kojih se Međunarodni dan očeva u školi ne obilježava 19.6. je taj što najčešće 

nastava do toga datuma se više ne održava odnosno završava školska godine.   

Predstavnik 8. c. razreda Josip Kelemen aktualizira problem ploča koje padaju sa škole. 

Kaže kako je nekidan jedna ploča padala iznad glave djeteta. Smatra da treba čim prije 

razgovarati s projektantima i arhitektima da se postave barem zaštitne mreže, koje ne 

narušavaju izgled škole, te se stavlja na raspolaganje za svaku pomoć.  Tajnik škole Marin 

Karin kaže kako je bitan faktor sredstava na raspolaganju, kaže kako je školi za obnovu, jer 

nisu u pitanju samo ploče već obnova iziskuje i dodatna ulaganja, potrebno barem 1 000 

000 kuna. 

Ravnateljica obavještava prisutne i kako trenutno u školi nastavu pohađa i 11 djece, 

izbjeglica iz Ukrajine.  

 

Budući da daljnjih pitanja više nije bilo, Predsjednica Vijeća roditelja zaključila je sjednicu 

u 20.30 sati. 

 

Zapisničar: Elvira Rakić  




