
Osnovna škola Kajzerica, Zagreb 

 

Zapisnik s 1. sjednice Vijeća roditelja školske godine 2021/2022. 

održane 6. listopada 2021. godine u 18.00 

 

 

 

Prisutni: 

1. Mirna Mamula (umjesto Ines Kus), 1.a 

2. Vanja Milaković, 1.b 

3. Marija Kelava, 1.d 

4. Tanja Klišanin Brčić, 1.e 

5. Daniela Trtinjak Semenčić, 2.a 

6. Neven Valand, 2.b 

7. Marijan Gorše, 2.c 

8. Tea Peko, 2.d 

9. Ines Vodanović, 3.a 

10. Tina Hamel Spreicer, 3.b 

11. Buga Novak, 3.c 

12. Sandra Obuljen, 3.d 

13. Plamenka Godić Šprišić, 4.a 

14. Ivana Zanki, 4.b  

15. Dina Štrbić, 4.c 

16. Višnja Barać, 4.d 

17. Jasmina Dedić, 5.a 

18. Vlatka Jurić, 5.b 

19. Sadia Globan, 5.c 

20. Dijana Jajac, 5.d 

21. Josipa Scotti Čavlina, 6.a 

22. Ivana Kolovrat, 6.b 

23. Anka Smilčić Žigić, 6.c 

24. Ivan Kastmuller, 6.d 

25. Iva Movre Šapić, 7.a 

26. Ivanka Vanjak, 7.b 

27. Lea Grbić, 7.c 

28. Ivica Galić, 8.a 

29. Slaven Brčić, 8.b 

30. Josip Kelemen, 8.c 

31. Snježana Jukić, 8.d 

Prisutna ravnateljica i tajnik OŠ Kajzerica. 

Odsutni: 

1. Mario Sabljić, 1.c (nije zaprimio poziv, poslano na neispravnu mail adresu!) 



Osnovna škola Kajzerica, Zagreb 

 

 

Dnevni red: 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja za školsku godinu 

2021./2022. 

2. Prijedlog Školskog kurikuluma za školsku godinu 2021./2022. 

3. Prijedlog Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2021./2022. 

4. Izbor ponude za osiguranje učenika u školskoj godini 2021./2022. 

5. Razno 

 

 

Ad. 1. 

Nakon što je utvrđeno da je prisutna većina članova Vijeća roditelja (31 od 32) te je određen 

zapisničar – Višnja Barać, započela je konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja Osnovne 

škole Kajzerica u Zagrebu. 

Predloženi su za biranje za predsjednika VR Neven Valand (predložio Josip Kelemen) i 

Ivana Kolovrat (predložile Josipa Scotti Čavlina i Višnja Barać). Neven Valand je dobio 11 

glasova, Ivana Kolovrat je izabrana većinom od 20 glasova za predsjednicu Vijeća roditelja 

u školskoj godini 2021./2022.  

Usprkos prvotnom načelnom prijedlogu da neizabrani iz gornjeg glasovanja bude izabran 

za zamjenika, isto na inzistiranje Višnje Barać nije usvojeno te je ponovljeno glasovanje za 

zamjenika pri čemu su predloženi bili Buga Novak (predložio Neven Valand) i Višnja Barać 

(predložila Josipa Scotti Čavlina). Buga Novak je dobila 10 glasova, a Višnja Barać je 

izabrana većinom od 21 glasa za zamjenicu predsjednice Vijeća roditelja u školskoj godini 

2021./2022.  

INTERPOLACIJA 

Na upit Josipa Kelemena Ivanki Vanjak (predstavnici VR u Školskom odboru) o izvješćima 

sa sjednica ŠO, ista je odgovorila da nije ni u mogućnosti ni obvezi iznositi tamo rečeno što 

su potkrijepili ravnateljica i tajnik. 

Otvorilo se i pitanje davanja Zapisnika VR na uvid/verifikaciju školi, za što ravnateljica 

smatra da nema osnove ni potrebe, kao ni za distribuciju svim roditeljima pojedinih 

razrednih vijeća. O navedenome se nije postigao dogovor, te je pretpostavka da ostaje kako 

je dosad uvriježeno. 

 

Ad. 3. 

Ravnateljica je izložila Godišnji plan i program za školsku godinu 2021./2022. koji će nakon 

usuglašavanja na tijelima škole biti usvojen na sjednici Školskog odbora nakon čega će biti 

dostupan na uvid na stranicama škole. 

 

 



Osnovna škola Kajzerica, Zagreb 

 

Ad. 2. 

Ravnateljica je izložila Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. koji će nakon 

usuglašavanja na tijelima škole biti usvojen na sjednici Školskog odbora nakon čega će biti 

dostupan na uvid na stranicama škole. 

Ad. 5 

Otvorena je rasprava o sljedećim pitanjima 

- računala povremeno ne rade, dovodi se u pitanje nastava informatike, s naglaskom 

na izbornu nastavu informatike, s koje je ravnateljica, na upit roditelja, rekla da nije 

moguć ispis tijekom nastavne godine 

- škola je otvorena za mogućnost održavanja/doniranja računala, te su svi koji su 

stručni/voljni pozvani angažirati se bilo na koji način – svaki je doprinos 

dobrodošao! 

- škola će dostaviti na uvid popis potrebne opreme (informatičke i druge) kako bi oni 

koji su se voljni angažirati po tom pitanju bili u mogućnosti što učinkovitije činiti 

- pozvani smo podržati 'natječaj' Liječničke komore koja će s 50 000 kuna nagraditi 

školu čiji će učenici poslati najviše svojih ukućana/rodbine/prijatelja na pregled za 

dijabetes… 

- planira se izgradnja 'učionice na otvorenom' 

- zbog epidemioloških mjera nije moguće organizirati nastavu na način grupnog 

rada 

- iz istoga razloga nije više moguća 'informativna srijeda' te su roditelji zamoljeni da 

se na informacije razrednicima najavljuju radi bolje organizacije, a da se za 

komunikaciju s predmetnim učiteljima također obrate razredniku svoga djeteta 

- upit o terminima dvorane u ime OK Dinamo, koji su zamoljeni da se izravno obrate 

školi 

- potrebno je redovito objavljivati jelovnik na webu škole!!! 

 

Ad. 4 

Od svih pristiglih ponuda za osiguranje učenika, jednoglasno je izabrana ona Croatia 

osiguranja s premijom u iznosu od 50,00 (pedeset) kuna po učeniku. 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar: Višnja Barać, prof. 


