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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
sjednice Vijeća roditelja 

 
 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Rikard Miculinić, predsjednik Vijeća roditelja OŠ 
Čavle 

 

 

Predsjedavatelj 

Ime i prezime Potpis 

Rikard Miculinić, predsjednik Vijeća roditelja OŠ 
Čavle  

 

 
 
 

 

Naziv sastanka: Sjednica Vijeća roditelja OŠ Čavle 

 

1. 
Mjesto: 

OŠ Čavle, Čavle 212, Čavle; učionica 
002 

Početak: 18,00 

Dan i 
datum: 

17. prosinca 2013. Završetak: 19,55 

 

2. Prisutni: Poziv za sjednicu Vijeća roditelja dostavljen je u zakonskom roku.  
Pozivu se je odazvalo 14 od 25 roditelja: 

 

1.c Meić Dolores 

2.a Tomiša Adriana 

2.b Maras Manda 

2.c Franko Čargonja Đurđica 

3.b Miculinić Rikard 

3.c Horvat Maškarin Iva 

4.b Valjan Marija 

4.c Čargonja Željka 

5.a Kralj Darko 

5.b Lakota Ivanka 

6.a Klasić Josipa 

6.c Šašinka Envera 

7.b Mičetić Beatrise 

7.c Baćac Tea 
 

 

 
 

3. Odsutni:  
Opravdali izostanak: Matahlija Mahne Nikolina,1.a; Reljac Jadranka, PŠ 
Grobnik; Haramija Nataša, 3.a; Nahtigal Nataša, 1.a; Andrić Dario, 7.a; Blažević 
Sandra, 8.b; Bunić Svjetlana, 6.b 

 
 
 

 

4. Dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća roditelja održane 25. rujna  
    2013. 
2. Osvrt na odgojno-obrazovna postignuća učenika 1.-8. razreda tijekom 1.  
    polugodišta školske godine 2013./2014. 
3. Osvrt na aktivnosti i uključenost roditelja u rad Škole tijekom 1.  
    polugodišta školske godine 2013./2014. 
4. Razno  
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Tijek izlaganja i rezultati sastanka 
 

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave 
  
Predsjedavatelj moli nazočne članove da se očituju o moli nazočne članove da se očituju o dnevnom 
redu današnje sjednice koji je svima dostavljen uz poziv za sjednicu. 
 
DNEVNI RED: 
1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća roditelja održane 25. rujna  
    2013. 
2. Osvrt na odgojno-obrazovna postignuća učenika 1.-8. razreda tijekom 1.  
    polugodišta školske godine 2013./2014. 
3. Osvrt na aktivnosti i uključenost roditelja u rad Škole tijekom 1.  
    polugodišta školske godine 2013./2014. 
4. Razno 
 
Kako nije bilo primjedbi i nadopuna na dnevni red današnje sjednice, isti se jednoglasno, dizanjem ruku 
prihvaća te se donosi  

1. ODLUKA 
o usvajanju dnevnog reda današnje sjednice Vijeća roditelja. 

 
Predsjedavatelj moli nazočne članove da se očituju o zapisniku s prethodne sjednice Vijeća roditelja 
održane 25. rujna 2013., a koji je svima dostavljen uz poziv za sjednicu. 
Kako nije bilo primjedbi i nadopuna, donosi se jednoglasno, dizanjm ruku 
 

2. ODLUKA 
 

o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Vijeća roditelja održane 25. rujna 2013. 
 

Zaključak  
Zadužena 
osoba 

Rok 

Jednoglasno se donosi 
 

1. ODLUKA 
 

o usvajanju dnevnog reda današnje sjednice Vijeća roditelja 
 
i 
 

2. ODLUKA 
 

o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Vijeća roditelja 
održane 25. rujna 2013. 

 

/   

 

Ad  2. Sažetak izlaganja i rasprave 
Predsjedavatelj daje riječ ravnateljici koja se je osvrnula na odgojno-obrazovni rad učenika 1.-8. razreda 
tijekom prvog polugodišta školske godine 2013./2014. i istaknula da je sve realizirano prema planu i 
programu i u skladu s Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada Škole. 
Na kraju 1. polugodišta roditelji će dobiti pisana izvješća/prijepis ocjena učenika tijekom 1. polugodišta. 
Ravnateljica podsjeća roditelje da uz roditeljske sastanke i individualne informacije o uspjehu učenika 
kod razrednika, imaju mogućnost informiranja o radu učenika kod predmetnih učitelja i to jednom tjedno, 
prema rasporedu dostupnim na ulazu u školu i mrežnoj strani škole te na Otvorenim danima.Kako nije 
bilo primjedbi na izlaganje ravnateljice, predsjedavatelj zaključuj ovu točku dnevnog reda. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

/   
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Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Predsjednik Vijeća roditelja daje riječ ravnateljici koja se je power point prezentacijom osvrnula na niz 
provedenih aktivnosti , terensku nastavu i izlete, projektni dan povodom Dana znanosti, nastavak 
suradnje sa OŠ „Mihovil Naković“, Koljnof/Mađarska koje su naši učenici posjetili u listopadu 2013.…i još 
niz drugih aktivnosti koje se mogu pogledati na mrežnoj strani škole. Ravnateljica se je osvrnula i na 
provedbu preventivnih programa Trening životnih vještina, Vrtim zdravi film, Zajedno više možemo, Teen 
cap… kao dio aktivnosti vezanih uz provedbu zdravstvenog odgoja učenika. Ravnateljica ističe 
zadovoljstvo suradnjom roditelja i odazivom roditelja: Večer  matematike, radionice izrade prigodnih 
radova za božićno-novogodišnji sajam, nazočnost tradicionalnom humanitarnom koncertu koji  se je ove 
godine održao 16.12.2013. u Domu kulture Čavle. Zahvaljujući suradnji učenika, roditelja i učitelja, na 
koncertu i sajmu je sakupljeno nešto više od 10.000,00 kn dobrovoljnih priloga koji  će biti donirani za: 
UNICEF-ov projekt Škole za Afriku, Dječju bolnicu Kantrida/Odjel onkologije, Paulu i Duju Jardasa te 
bolesne prijatelje na Grobnišćini. Uključenost roditelja u rad Škole jedan je i od ciljeva Školskog 
razvojnog plana: Odgojno-obrazovno partnerstvo roditelja i škole; roditelj kao suradnik, pomagač i 
prijatelj.  
Kako nije bilo pitanja i primjedbi na izlaganje ravnateljice, predsjednik Vijeća roditelja prelazi na slijedeću 
točku dnevnog reda. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

/   

 

Ad 4.  Sažetak izlaganja i rasprave 

Za sada se odustaje od inicijative nabave majica za učenike  (sredstva roditelja) i ormarića zbog 

nepovoljne fin. situacije. 

Ravnateljica odgovara na pitanje roditelja vezano uz opravdavanje izostanka učenika zbog 

obveza u sportskom klubu/društvu u kojem je dijete učlanjeno te ističe da samo na zamolbu 

(pisanu ili osobni dolazak) roditelja/skrbnika, Škola može dijete pustiti iz škole u vrijeme kada 

bi morao učenik biti u školi i ističe da su svi klubovi s time upoznati. 

I ove godine učenici će sudjelovati u Dječjoj karnevalskoj povorci s maskom Grobnički 

žvejarini (njih oko osamdeset), a ove godine će nam se priključiti i učenici i učitelji Osnovne 

škole Dob iz Ljubljane s kojima smo započeli suradnju ove godine. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

/   

 

Bilješke  

 

 

Privitak  

Zapisnik sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Đurđica Franko Čargonja  

 

KLASA: 013-02/13-02/03 

URBROJ: 2170-55-01-13-1 

 
OB-004  


