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OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR  
SAMOBOR – Stražnička 14.  
 
                                                      Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sa I. konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Samobor, Samobor, 
Stražnička 14., održane u utorak, 05.10.2021. godine u 18,00 sati. 
 
NAZOČNI: Prilog lista  
OSTALI NAZOČNI: Gosp. Goran Ivan Matoš, ravnatelj škole i gđi Ivana Budić, 
pedagoginja škole 
 
ZAPISNIČAR: Gđa Nataša Komočar 
 

Gosp. ravnatelj je pozdravio  nazočne, konstatirao  da se većina članova 
odazvala i predložio: 
 
DNEVNI RED: 

1. Izvješće ravnatelja o izboru članova Vijeća roditelja. 
2. Verifikacija  mandata imenovanih članova Vijeća roditelja. 
3. Biranje predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja. 
4. Analiza uspjeha na kraju školske godine. 
5. Plan rada Vijeća roditelja. 
6. Školski kurikulum. 
7. Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 2021./2022. 
8. Razno. 

 
 
Predloženi dnevni red  jednoglasno je prihvaćen.  
 
     Ad 1. 
Gosp. ravnatelj je podsjetio nazočne na način izbora roditelja u Vijeće roditelja 

te načinom verificiranja članova u Vijeće roditelja. Zamolio je nazočne roditelje da se  
kod  prozivanja jave, tako da se potvrdi njihova nazočnost, odnosno da se isti 
verificiraju i da potpisom potvrde svoju nazočnost. Zatim je pristupio prozivanju 
roditelja po razrednim odjeljenjima. 

 
     Ad 2. 
Gosp. ravnatelj je verificirao mandat nazočnih članova Vijeća roditelja: (Prilog: 

Potpisani nazočni članovi Vijeća roditelja).  
 
          Ad 3. 

Gosp. ravnatelj je upoznao nazočne sa potrebom i načinom izbora 
predsjednika i zamjenika.  

Objasnio je nazočnima da se mogu sami prijaviti ili da nekoga predlože, s time 
da predloženi kandidat prihvati kandidaturu.  

Predložena su tri kandidata:  
gđa. Iris Gović Penić, 
gđa. Marina Mihaldinec 
gosp. Mario Zečić 
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Gđa. Iris Gović Penić zahvalila se te nije prihvatila kandidaturu jer je ona ionako 
predstavnik Vijeća roditelja u Školskom odboru. Preostali kandidati ukratko su se 
predstavili Vijeću roditelja. Nakon više krugova glasovanja zbog izjednačenog 
rezultata, većinom glasova za predsjednika Vijeća roditelja imenovan je g. Mario 
Zečić, a prilikom ponovnog glasovanja za zamjenika Vijeća roditelja jednoglasno je 
imenovana gđa Marina Mihaldinec. 

. 
ZAKLJUČAK: Članovi Vijeća roditelja sa većinom glasova ZA imenovali su g. Maria 
Zečića za predsjednika, a za zamjenicu je imenovana gđa Marina Mihaldinec. 
                
      Ad 4. 

Gosp. ravnatelji čestitao je  g Zečiću ii gđi Mihaldinec na izboru, te zamolio  g. 
Zečića da preuzme daljnje vođenje sjednice. 

G. Zečić se zahvalio se gosp. ravnatelju i svim članovima Vijeća roditelja na 
ukazanom povjerenju te je zamolio gđi pedagoginju i gosp. ravnatelja da upozna 
nazočne sa 4. točkom dnevnog reda  tj. sa analizom uspjeha na kraju nastavne 
godine 2020/2021. 

Gosp. ravnatelj i gđi pedagoginja upoznali su nazočne sa analizom uspjeha na 
kraju nastavne godine od podataka o prolaznosti nakon popravnog ispita, 
izostancima, pohvalama i izdanim pedagoškim mjerama. Ravnatelj je iskazao 
zadovoljstvo uspjehom s obzirom na epidemiološke uvjete pohađanja nastave. 
Zahvalio se roditeljima na strpljenju i razumijevanje za nastalu situaciju koja je bila 
stresna najprije za učenike, ali i  roditelje i učitelje te kompletno osoblje koje se nosilo 
sa mjerama u takvoj situaciji. Također je pohvalio rad i trud kako učitelja tako i 
pedagoške službe te suradnju sa nadležnim institucijama u prethodnoj godini. 

Nakon izlaganja gosp. ravnatelja, gosp. predsjednik otvorio je raspravu. 
RASPRAVA: Roditelji osmih razreda postavili su upit postoji li mogućnost 
organiziranja profesionalne orijentacije za učenike te je li moguća inicijativa prema 
samoborskom Zavodu za zapošljavanje s tom temom? Gđi pedagoginja objašnjava 
kako je profesionalna orijentacija model koji se organizira samo za učenike s 
Rješenjem o primjerenom programu odgoja i obrazovanja, dok se za svu ostalu djecu 
organizira na razini grada Samobora kroz projekte „Dani otvorenih vrata“ i „Dojdi 
osmaš“ te pedagoškim radionicama u školi. Nakon rasprave nazočnih jednoglasno je 
prihvaćena analiza uspjeha na kraju nastavne godine. 
ZAKLJUČAK: Jednoglasno je prihvaćena  analizu uspjeha na kraju nastavne godine 
2020./2021. (Analiza) 
      Ad 5. 
 Gosp. predsjednik upoznao je nazočne sa planom rada Vijeća roditelja koji će 
biti sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada škole za ovu školsku godinu te je 
otvorio raspravu.  

 Gosp. ravnatelj je upoznao nazočne kako je   plan rada Vijeća roditelj 
reguliran Statutom škole i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 
školi. Zatim je ukratko obrazložio s kojim se pitanjima Vijeće roditelja najčešće 
susreće i o čemu raspravlja, a do sada ove školske godine najveći problem se 
pokazao prilikom organiziranja prijevoza za učenike i vrlo teškog kvalitetnog 
usklađenja sa rasporedom sati učenika. 
RASPRAVA: Nakon rasprave svih nazočnih i slaganja oko problematike koja se 
pokazala u ovoj školskoj godini, jednoglasno prihvaćen plan rada Vijeća roditelja. 
što su članovi jednoglasno prihvatili. 
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ZAKLJUČAK :Jednoglasno je prihvaćen plan rada Vijeća roditelja za školsku godinu 
2021/2022. 

 
                 Ad 6. 

Gdin. predsjednik, zamolio je gosp. ravnatelja da upozna nazočne sa 
prijedlogom školskog kurikuluma. 

Gosp. ravnatelj je podsjetio nazočne da je na Web stranici škole postavljen 
nacrt  kurikuluma kojeg je prihvatilo Učiteljsko vijeće i u kratkim crtama ga je 
obrazložio. Gosp. ravnatelj upoznao je Vijeće roditelja sa aktivnostima koje su 
planirane u kurikulumu te prokomentirao vezu aktivnosti planiranja u kurikulumu  i 
njihovoj realizaciji kroz školsku godinu. 
RASPRAVA: Roditelje je interesirala provedba i planiranje maturalnih putovanja u 
ovoj školskoj godini. Posebno su se na to osvrnuli roditelji četvrtih razreda kojima je 
na roditeljskim sastancima predočen plan realizacije više jednodnevnih izleta umjesto 
jednog višednevnog odlaska u „školu u prirodi“. Roditelji smatraju da iskustvo 
višednevne nastave ne bi trebalo biti uskraćeno učenicima te su postavili pitanje 
može li njihov razred na izlet voditi drugi učitelj ukoliko njihov razrednik iz nekog 
razloga ne može ići? Ravnatelj je odgovorio da škola nije do sada imala takovu 
praksu i da treba dati podršku učiteljima koji su najodgovorniji za provedbu bilo kojeg 
vida izvanučioničke nastave. Učiteljica V.B. kao predstavnica aktiva četvrtih razreda 
zamolila je nazočne roditelje da se poštuje odluka učiteljica tim više jer na 
pojedinačnim roditeljskim sastancima nije bilo primjedbi na ovu odluku.  
Ista rasprava vodila se i za osme razrede koji zbog epidemiološke situacije nisu otišli 
na maturalno putovanje. Ravnatelj je izvijestio Vijeće roditelja da su se razrednici 
sadašnjih osmih razreda dogovorili kako će se izvanučionička nastava u vidu kraćeg 
maturalnog putovanja pokušati održati na proljeće ukoliko epidemiološke prilike budu 
povoljne te da je isto navedeno u kurikulumu. 
Na pitanje zašto kurikulum ne sadrži raspored sati odgovoreno je kako se raspored 
sati, kao i dežurstva učitelja nalaze u Godišnjem planu i programu rada škole. 
Gosp. predsjednik  upitao je što se promijenilo u kurikulumu u odnosu na prethodnu 
godinu smatrajući kako bi trebalo pojačati izvannastavnu aktivnost škole posebice u 
sadržajima koji nisu toliko zastupljeni. Gosp. ravnatelj pojašnjava kako je činjenica da 
je škole možda više „umjetnički“ usmjerena te da je i u određenom smislu 
hendikepirana zbog epidemiološke situacije je nije bila dovoljno vidljiva sa svim 
projektima koji su se radili. Naglasio je da iz istog razloga škola trenutno nije u 
mogućnosti zvati vanjske suradnike koji su do sada imali prilike održavati dodatne 
sadržaje u školi. Gđi pedagoginja predstavila je projekt Godine čitanja koji se već 
počeo provoditi u školi, a vezano uz razliku od proteklih godina mijenjaju se izvođači 
pojedinih dodatnih, dopunskih i izvannastavnih aktivnosti. Gosp. ravnatelj pozdravio 
je uspjeh naše učenice na engleskoj olimpijadi Hippo gdje je prva u Europi, a na 
čemu su uz njenu mentoricu radile i ostale kolegice. Također, mama iz 5. razreda 
pohvaljuje plasman učenika na državno prvenstvo iz astronomije.Na to se nadovezao 
i učitelj S.K. rekavši kako su učitelji vezani i zaduženjima u provedbi nastave te da 
unatoč tome održavaju vježbe i natjecanja s učenicima u njihovo slobodno vrijeme. 
Gđa. zamjenica predsjednika spomenula je kako i grad Samobor ima pokrivene 
STEM radionice i da se ne može očekivati od učitelja da organiziraju za učenike baš 
sve što oni žele. Učiteljica D.V. navodi kako osim fizičkog problema prostora u školi  
nema niti prostora u rasporedu sati za dodatne aktivnosti. Gosp. ravnatelj sumirao je 
navedeno te rekao kako škola otvorena za sve ideje koje su provedive. 

Nakon rasprave svih nazočnih jednoglasno je prihvaćen školski kurikulum. 
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ZAKLJUČAK: Jednoglasno prihvaćen školski kurikulum za 2021./2022. školsku 
godinu. 
 
                Ad 7. 
 Gosp. predsjednik podsjetio je nazočne da je na Web stranici također 
postavljen nacrt  godišnjeg plana i rada škole za  školsku godinu 2021./2022. te se  
obratilo gosp. ravnatelju sa pitanjem ima li još što za dodati, otvorivši raspravu. 
 Gosp. ravnatelj je u kratkim crtama objasnio sastavne dijelove Godišnjeg 
plana i programa rada škole, što se sve planira, kao i da dio toga zavisi  od 
epidemioloških mjera kroz koje prolazimo te moli roditelje za razumijevanje i 
suradnju.  
RASPRAVA: Nakon kratke rasprave svih nazočnih jednoglasno je prihvaćen Godišnji 
plan i program škole za školsku godinu 2021/2022. 
ZAKLJUČAK: Jednoglasno prihvaćen Godišnji plana i programa rada za školsku 
godinu 2021./2021.. 
  
             Ad 8. 
 Gosp. ravnatelj upoznao je nazočne sa nizom pitanja roditelja koja se odnose 
na prijevoz učenika što se tiče praćenja izbornih programa i pitanjima koja su se 
odnosila na provođenje epidemioloških mjera koje škola mora provoditi prema 
naputcima nadležnih službi te je zamolio predstavnike roditelja da apeliraju na 
nužnost pridržavanja istih. Napomenuo je kako je cilj škole isključivo zaštita djece i 
osoblja od širenja zarazne bolesti kako bismo što dulje mogli pratiti nastavu u 
prostoru škole, pozvavši se pritom redovno. Nije to samovolja ravnatelja i učitelja, 
nego isključivo provođenje. Uz goruće probleme po pitanju prijevoza gosp. ravnatelj 
upoznao je Vijeće roditelja sa trenutnom situacijom i kako je do nje došlo. Ujedno je 
rekao kako je škola sve zamolbe upućene od strane roditelja proslijedila gradskim 
uredima i autoprijevozniku zajedno sa objašnjenjem školskog rasporeda sati. Rekao 
je kako je netom prije ove sjednice od strane autoprijevoznika dobio informaciju kako 
je veliki dio molbi roditelja i škole usvojen te da se radi na provedbi. Također, 
spomenuo je kako je činjenica da veličina škole, nedostatak prostora, epidemiološki 
propisi pa posljednje i prijevoz učenika znatno otežava slaganje rasporeda sati za 
učenike te naveo da su s tim problemom upoznati i Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja, ali i osnivač. Kao neslužbena informacija od strane MZO-a je da su 
upoznati sa stanjem u samoborskim školama i dok se ne riješi prostorna situacija 
izgradnjom ili dogradnjom škola, ne vide rješenje kojim nam mogu pomoći. Na pitanje 
roditelja može li Vijeće roditelja slati dopise gradu ili ministarstvu gospođa I.G.P. koja 
je i predstavnica Vijeća roditelja u Školskom odboru škole napomenula je kako to 
može ravnatelj na prijedloge Vijeća roditelja. Obzirom na situaciju s prijevozom i 
rasporedom roditelji su pitali može li se odustati od pohađanja izborne nastave na što 
je ravnatelj odgovorio kako će Učiteljsko vijeće razmatrati svaki pojedini slučaj, ali 
benevolentno uzimajući u obzir trenutno stanje. Postavilo se pitanje prehrane 
učenika tj. zašto se više djece ne hrani u školskoj kuhinji. Gosp. ravnatelj prihvatio je 
prijedlog da se napravi kvalitetna analiza uz anketu o namirnicama što bi djeca htjela 
jesti. Također je napomenuo da se jako puno hrane bacalo kada je škola kuhinjske 
jelovnike slagala prema preporukama o zdravoj prehrani. Naglasio je također da su i 
kuharice izuzetno zadovoljne količinom hrane koja se pojede za ručak u produženom 
boravku. Nastavno na to, upit roditelja bio je može li se boravak osigurati za učenike 
trećih razreda. Gosp. ravnatelj je odgovorio kako posljednje tri godine škola nema 
predviđen boravak za učenike trećih razreda zbog prostornih kapaciteta škole. 
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Naglasio je kako su već protekle godine u program boravka uključena cijela dva prva 
razreda što se epidemiološki, a posebice pedagoški pokazalo opravdano. S istom 
praksom nastavljeno je i ove godine čime se postiglo da su razredna odjeljenja i 
pripadajući boravak kompaktne skupine. Naredni cilj škole je još nadgraditi postojeće 
stanje i dodatno podići kvalitetu boravka pretvarajući produženi boravak u 
cjelodnevni boravak.  
Vijeće roditelja prihvatilo je ponudu Croatia Osiguranja za osiguranje učenika u 
šk.godini 2021./2022. 
  
 Gosp. predsjednik se zahvalio ravnatelju na izlaganju kao i nazočnim 
članovima na odazivu te zaključio sjednicu u 21.10 sati. 
 
Zapisničar:         Predsjednik VR: 
 
________________                        ________________ 
 
KLASA: 003-10/21-01/01 
URBROJ: 238-27-14-21-2 
Samobor, 05.10.2021. 
 


