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Zapisnik s 4. sjednice Vijeća roditelja školske godine 2021/2022. 

održane 31. kolovoza 2022. godine u 19 sati 

 

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

sljedećim dnevnim redom: 

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2021./2022. 

    2.  Obavijesti vezano uz početak školske godine 2022./2023.,  

    3.  Osiguranje učenika u školskoj godini 2022./2023. - izbor ponude, 

    4.  Razno 

 

Sjednici su prisustvovali sljedeći predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja: 

1. a Mirna Mamula, zamjenica 

1. b Buga Novak, zamjenica 

1. c Mario Sabljić 

1.  d Marija Kelava 

1. e Tanja Klišanin Brčić 

2. a Buga Novak, zamjenica 

2. 

2. 

c 

d 

Marijan Gorše 

Ivana Kolovrat, zamjenica 

3. a Ines Vodanović 

3. b Tina Hamel Spreicer 

3. c Buga Novak 

3. d Ivana Kolovrat, zamjenica 

4. 

4. 

a 

b 

Plamenka Godić Šprišić 

Ivana Zanki 

4. c Dina Štrbić 

4. d Višnja Barać 

5. a Jasmina Dedić 

5. c. Sadia Globan 

5. d Dijana Jajac 

6. a Tanja Ladović Blažević  

6. b Ivana Kolovrat 

6. c Snježana Stanić, zamjenica 

6. d Ivan Kastmuller 

7. a Iva Movre Šapić 

7. b Ivanka Vanjak 

7. c Lea Grbić 

8. b Slaven Brčić 
   

Sjednici su prisustvovale ravnateljica Majda Tometić i pedagoginja Mirela Sučević. 

 

1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2021./2022. 

Pedagoginja Mirela Sučević je održala iscrpnu prezentaciju o realizaciji godišnjeg plana i 

programa rada za školsku godinu 2021./2022., uz pregled statističkih podataka o uspjehu 

(82% odličnih, 16% vrlo dobrih, 2% dobrih) i vladanju učenika (94% uzorno, 6% dobro), 

svih provedenih projekata, programa, izleta, suradnji, itd. Detaljan osvrt dan je na 

ostvarenja učenika na raznim natjecanjima pri čemu se može zaključiti da je OŠ Kajzerica 

ove godine na natjecanjima ostvarila vrlo impresivan uspjeh. Uz čestitke učenicima koji su 

ostvarili uspjehe, posebna zahvala ide nastavnicima uz čiji poticaj, trud i podršku su sva ta 

sudjelovanja na natjecanjima i ostvarena.  

 

 



Osnovna škola Kajzerica, Zagreb  Vijeće roditelja 

 

 2 

2. Obavijesti vezano uz početak školske godine 2022./2023 

Po prvi puta od osnutka škole, OŠ Kajzerica će u predmetnoj nastavi raditi u dvije smjene. 

Smjena A (5. i 7. razredi) prvi tjedan počinje s nastavom u 8 sati, a smjena B (6. i 8. razredi) 

u 14 sati. Prelazak na dvosmjenski rad omogućava povratak na kabinetsku nastavu (učenici 

se sele iz učionice u učionicu) što pak nudi veću pedagošku kvalitetu rada s obzirom da su 

kabineti opremljeni za svaki pojedini predmet.  

Pri izradi rasporeda nastoji se da 5. i 6. razredi završe s nastavom do 18:15, dok 7. i 8. 

razredima nastava najčešće završava u 19:10. Izborni predmeti informatike i stranog jezika 

bit će organizirani u suprotnoj smjeni ili tijekom predsata. Učenici putnici tijekom „rupa“ 

u rasporedu mogu ostati u čitaonici.  

Ove godine će se djeca preobuvati ispred svojih učionica. Škola apelira na roditelje da 

razgovaraju sa svojom djecom o važnosti redovitog preobuvanja u papuče i dolaženja na 

nastavu na vrijeme.  

Ručak se ove godine nudi samo djeci od 1. do 3. razreda. S obzirom da imamo 305 učenika 

u produženom boravku (u ukupno 11 grupa), to je najviše koliko se može organizirati s 

obzirom na norme kuharica. Svoj djeci od 1. do 8. razreda se u školi nudi mliječni obrok.  

 

3. Osiguranje učenika u školskoj godini 2022./2023. - izbor ponude 

Dogovoreno je da će izbor ponude osiguranja učenika u školskoj godini napraviti Vijeće 

roditelja koje će imati mandat u toj školskoj godini. Stoga će se osiguranje izabrati već na 

prvoj sjednici Vijeća roditelja u školskoj godini 2022/2023. 

 

4. Razno 

Roditelji i škola su pozdravili planirano postavljanje zaštitne ograde na istočnom zidu škole 

kao prvog koraka u zaštiti sigurnosti i zdravlja djece. Postoje nadanja da će s obzirom na 

medijsku pažnju o našoj školi Grad napokon naći rješenje za probleme pročelja i dvorane. 

Spominje se i sanacija dvorane te zatvaranje parkirališta za potrebe škole i vrtića, no bez 

konkretnijih vremenskih rokova.  

 

Sjednica Vijeća roditelja je zaključena u 20.45 sati. 

 

Zapisničarka: Buga Novak  


