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  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 

ZAPISNIK SA SASTANKA 
 

 

Sazivač 

Ime i prezime Potpis 

Tanja Stanković, ravnateljica škole  

 

Naziv sastanka:  Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika OŠ Čavle 

 

1. 
Mjesto: Školska knjižnica Početak: 12,30 

Dan i 
datum: 

četvrtak, 26.09.2013.  Završetak: 13,20 

 

2. Prisutni:  

RAZRED: PREDSTAVNIK /CA: 

3.a Rački Dora 

3.b Miculinić Ana 

3.c Sobotinčić David 

4.a Božić Melanie 

4.b Dragičević Melanie 

4.c Miculinić Berdnard 

5.a Marušić Maja 

5.b Juričić Anja 

5.c Ušljebrka Karla 

6.a Fućak Maja 

6.b Etemaj Erik 

6.c Sobotinčić Niko 

7.a Rubčić Ana 

7.b Kukuljan Ema 

7.c Marić Karla, zamjenica 
predsjednice Vijeća učenika 

8.a Jerković Lovro 

8.b Žeželić Marta 

8.c Sudan Brigita,  predsjednica Vijeća 
učenika 

 
 

 

3. Odsutni: 1.a Sudan Dora 

1.b Kruljac Petra 

1.c Buneta Antonio 

2.a Pavlić Fran 

2.b Dujmić Dino 

2.c Miculinić Iva 

PŠ Grobnik  
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4. Dnevni red:  
1. Verifikacija mandata predstavnika razrednih odjela za Vijeće 

učenika OŠ Čavle u školskoj godini 2013./2014. 
2. Usvajanje dnevnog reda današnje sjednice 
3. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela 
4. Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara 

Vijeća učenika OŠ Čavle u školskoj godini 2013./2014. 
5. Akcijski plan rada Vijeća učenika OŠ Čavle za školsku godinu 

2013./2014. 
6. Aktivnosti u rujnu i listopadu 2013. 
7. Razno 
 

 

 

Tijek izlaganja i rezultati sastanka 
 

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Temeljem članka 71. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N 
87/08.),  u školi se osniva Vijeće učenika koje čine predstavnici učenika svakog 
razrednog odjela. Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se 
odlučuje o pravima i obavezama učenika, bez prava odlučivanja. Način izbora i 
djelokrug rada Vijeća učenika utvrđen je Statutom škole.  
Prema Statutu škole, Vijeće učenika je savjetodavno tijelo. Dajući prijedloge i 
primjedbe, učenici mogu sudjelovati u kreiranju politike škole, neposredno utjecati na 
kvalitetu obrazovanja i odrastanja, mogu poboljšati radno ozračje u školi i učiniti svoj 
boravak u školi ugodnijim. Vijeće učenika zasniva se na ideji bolje povezanosti učenika 
u školi te čvršćoj suradnji učenika, učitelja i roditelja.  
Vijeće učenika donosi svoj akcijski program rada te kontinuirano radi na vrjednovanju 
realiziranih aktivnosti prema pokazateljima uspješnosti tijekom školske godine. 
Predstavnici razrednih odjela za Vijeće učenika OŠ Čavle predstavili su se ostalim 
članovima u postupku verifikacije njihovog  mandata za člana Vijeća učenika OŠ čavle 
u školskoj godini 2013./2014. 
Predstavnici razrednih odjela 1. A,b,c, 2.a,b,c razreda i PŠ Grobnik – opravdano 
nenazočni. 
Jednoglasno je prihvaćena kandidatura svih predstavnika razrednih odjela i verificiran 
njihov jednogodišnji mandat u Vijeću učenika. 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno, dizanjem ruku, donesena je  
 
 

1. ODLUKA 
o verifikaciji mandata nazočnih 

predstavnika razrednih odjela za Vijeće 
učenika OŠ Čavle u školskoj godini 

2013./2014. 
 
 
 
 

 

 
Do 

31.08.2013. 
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Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave 

Ravnateljica moli da se učenici očituju o dnevnom redu današnje sjednice koji im je 
dostavljen uz poziv za sjednicu. 
Nije bilo nadopuna i primjedbi te se jednoglasno, dizanjem ruku, donosi  
 

2. ODLUKA 
o usvajanju dnevnog reda današnje sjednice: 

 
1.Verifikacija mandata predstavnika razrednih odjela za Vijeće učenika OŠ Čavle 

u školskoj godini 2013./2014. 
2.Usvajanje dnevnog reda današnje sjednice 

3.Poslovnik o radu kolegijalnih tijela 
4.Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara Vijeća učenika OŠ 

Čavle u školskoj godini 2013./2014. 
5.Akcijski plan rada Vijeća učenika OŠ Čavle za školsku godinu 2013./2014. 

6.Aktivnosti u rujnu i listopadu 2013. 
7.Razno 

Zaključak  
Zadužena 
osoba 

Rok 

Donosi se jednoglasno, dizanjem ruku 
 

2. ODLUKA 
o usvajanju dnevnog reda današnje sjednice: 

 
1.Verifikacija mandata predstavnika razrednih odjela 

za Vijeće učenika OŠ Čavle u školskoj godini 
2013./2014. 

2.Usvajanje dnevnog reda današnje sjednice 
3.Poslovnik o radu kolegijalnih tijela 

4.Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i 
zapisničara Vijeća učenika OŠ Čavle u školskoj 

godini 2013./2014. 
5.Akcijski plan rada Vijeća učenika OŠ Čavle za 

školsku godinu 2013./2014. 
6.Aktivnosti u rujnu i listopadu 2013. 

7.Razno 

  

 
 

 

Ad 3 . Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Ravnateljica upoznaje nazočne članove s Poslovnikom o radu kolegijalnih tijela škole 
te objašnjava postupak sazivanja i vođenja sjednica; postupak izbora predsjednika i 
zamjenika predsjednika Vijeća učenika; prava i obveze članova Vijeća učenika... 
Ustanovljuje da je prisutna natpolovična većina te će sve donešene odluke biti 
pravovaljane. 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 
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Ad 4 . Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Ravnateljica moli članove Vijeća učenika da predlože kandidate za predsjednika Vijeća 
učenika.Predlaganje je javno, a glasanje tajno. 
Predloženi su: Brigita Sudan, Karla Marić, Ana Rubčić i Ema Kukuljan. 
Podijeljeno je 18 glasačkih listića. Nevažećih listića: / 
Glasalo je 18 članova Vijeća učenika te su kandidati dobili slijedeći broj glasova: 
Brigita Sudan – 11 glasova 
Karla Marić – 4 glasa 
Ema Kukuljan – 2 glasa 
Ana Rubčić – 1 glas, 
 

te je za predsjednicu Vijeća učenika OŠ Čavle u školskoj godini 2013./2014. 
izabrana Brigita Sudan, predstavnica razrednog odjela 8.c razreda. 

 
Ravnateljica prepušta daljnje vođenje sjednice izabranoj predsjednici te se pristupa 
biranju zamjenika/ice predsjednice Vijeća učenika OŠ Čavle. 
Predloženi su: Karla Marić, Ana Rubčić, Maja Fućak i Ema Kukuljan. 
Podijeljeno je 18 glasačkih listića. Nevažećih listića: / 
Glasalo je 18 članova Vijeća učenika te su kandidati dobili slijedeći broj glasova: 
 Maja Fućak – 3 glasa 
Karla Marić – 9 glasova 
Ema Kukuljan – 4 glasa 
Ana Rubčić – 3 glasa, 
 

te je za zamjenicu predsjednice Vijeća učenika OŠ Čavle u školskoj godini 
2013./2014. Izabrana Karla Marić, predstavnica razrednog odjela 7.c razreda. 

 
Za zapisničara sjednica Vijeća učenika tijekom školske godine 2013./2014. 
jednoglasno je izabrana Ana Rubčić, predstavnica 7.a razreda. 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Donesena je  
3. ODLUKA 

kojom je za predsjednicu Vijeća učenika 
OŠ Čavle u školskoj godini 2013./2014. 
izabrana Brigita Sudan, predstavnica 

razrednog odjela 8.c razreda 
 

4. ODLUKA 
kojom je za zamjenicu predsjednice 
Vijeća učenika OŠ Čavle u školskoj 

godini 2013./2014. Izabrana Karla Marić, 
predstavnica razrednog odjela 7.c 

razreda 
 
i  
 

5. ODLUKA 
o Ani Rubčić, predstavnici 7.a razreda, 
kao zapisničaru Vijeća učenika tijekom 
školske godine 2013./2014. 

 
Do 

31.08.2014. 
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Ad  5. Sažetak izlaganja i rasprave 

 
Zajednički je donesen Akcijski plan Vijeća učenika OŠ Čavle za školsku godinu 
2013./2014. 

 

MJESEC: 

 

AKCIJSKI PLAN RADA VIJEĆA UČENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 

2013./2014. 

R
U

J
A

N
 2

0
1
3
. 

 Formiranje Vijeća učenika OŠ Čavle 

            Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika   

            Vijeća učenika 

            Poslovnik o radu kolegijalnih tijela 

 Školski kurikulum 

            Godišnji plan i program rada škole 

            Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrjednovanja učenika u    

            osnovnoj i srednjoj školi 

 Učešće u organizaciji aktivnosti vezanih uz Tjedan mobilnosti/kretanja i Tjedan 

mirenja  

L
IS

T
O

P
A

D
  
2
0
1
3
. 

 Učešće u organizaciji aktivnosti vezanih uz  Dan učitelja i Dječji tjedan te 

manifestacije Dan kruha – dan zahvalnosti za plodove zemlje i Grobničke 

jeseni 2013 . 

 Učešće u aktivnostima vezanim uz UNICEF-ov projekt Škole za Afriku 

 Konvencija o pravima djeteta; Prava i obveze učenika sukladno članku 61.                  

      ZOOOSŠ 

 Strategije i vještine učenja  

            Organizacija pomoći učenicima sa slabijim ocjenama 

            Pamćenje i koncentracija  

            Što nas koči i ometa u radu? 

            Koliko su zanimljivi školski satovi? 

 Aktualna problematika – prijedlog mjera za unaprjeđenje rada 

S
T

U
D

E
N

I 
 2

0
1
3
.  Učešće u aktivnostima vezanim uz projektni dan i Dan znanosti  

 Aktivnosti vezane uz prevenciju ovisnosti i nasilja u školi 

Protokol o postupanju u slučaju nasilja 

Ima li nasilja u našoj školi? 

Načini rješavanja konfliktnih situacija 

            Kako pomoći učenicima neprimjerenog ponašanja 

 Okrugli stol – gost po izboru 

 Aktualna problematika – prijedlozi za poboljšanje stanja 

P
R

O
S

IN
A

C
 

2
0
1
3
. 

 Učešće u organizaciji i provedbi humanitarnog božićno-novogodišnjeg koncerta 

i prigodnog sajma učeničkih radova (prosinac 2013., Dom kulture Čavle) 

 Osvrt na rad tijekom prvog polugodišta šk. godine 2013./2014. 

S
IJ

E
Č

A
N

J
 

2
0
1
4
. 

 Analiza odgojno – obrazovnih rezultata na kraju prvog polugodišta  

            šk. godine 2013./2014. 

 Tko mi može pomoći da budem uspješniji i bolji?  

 Unaprjeđenje kvalitete odnosa učenik – roditelj – škola 
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V
E

L
J
A

Č
A

 

2
0
1
4
. 

 Učešće u obilježavanju Dana zaljubljenih 

 Pripreme za karnevalske svečanosti 

 Unaprjeđenje kvalitete odnosa učenik – učenik; učenik - učitelj 
O

Ž
U

J
A

K
 

2
0
1
4
. 

 Karnevalske svečanosti 

 Dan ljudskih prava 

 Odnosi među spolovima 

 Kultura življenja  

T
R

A
V

A
N

J
 2

0
1
4
. 

 Prigodno obilježavanje Uskrsa 

 Učešće u aktivnostima vezanim uz projektni dan Eko travanj 

 Zdrave navike življenja 

 Daroviti učenici 

 KREDA ANALIZA – čime se možemo pohvaliti; što nas ometa da budemo 

bolji; koji su naši neiskorišteni resursi… 

 ANKETA Kako se osjećaš u školi? 

S
V

IB
A

N
J
  

2
0
1
4
. 

 Učešće u aktivnostima vezanim uz obilježavanje Dana škole 

 Kako kvalitetno iskoristiti slobodno vrijeme 

 Prijedlog ciljeva Školskog razvojnog plana za školsku godinu 2014./2015. 

temeljem dobivenih rezultata KREDA ANALIZE i ANKETE  Kako se osjećaš 

u školi 

 Prezentacija rezultata KREDA ANALIZE i ANKETE Kako se osjećaš u školi 

učenicima u svojem razredu 

L
IP

A
N

J
 

2
0
1
4
. 

 Dogovor o obilježavanju završetka nastavne godine 

 Realizacija plana i programa Vijeća učenika: što smo postigli i naučili; što 

želimo nastaviti u slijedećoj školskoj godini… 

 Analiza odgojno – obrazovnih rezultata na kraju nastavne/školske godine 

2013./2014. 

 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

Jednoglasno je donesena 
 

6. ODLUKA 
 

o donošenju akcijskog plana Vijeća učenika 
OŠ Čavle za školsku godinu 2013./2014. 

 

 
rujan 2013. 
– kolovoz 

2014. 

 
 

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave 

Tijeko rujna i listopada u školi će se provesti slijedeće aktivnosti: 
- Obilježavanje Noći istraživača (25.09.) 
- Obilježavanje Dana kruha – dana zahvalnosti za plodove zemlje; prigodna 

humanitarna akcija za UNICEF-ov projekt Škole za Afriku (27.09.) 
- Vježba evakuacije u slučaju opasnosti (27.09.) 
- Obilježavanje Dana učitelja, Mjeseca školskih knjižnica, Dječjeg tjedna 
- Obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja – prezentacija glazbenih 

instrumenata (Narodno učilište) 
- Grobničke jeseni 2013. (terenska nastava,  
- Organiziran posjet predstavi Carmina Burana, HNK Ivan pl. Zajc 
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- Početak provedbe Sheme školskog voća za učenike 1.-4. Razreda 
Učenici izrazili želju da za Dan učitelja poklone učiteljima CD sa prezentacijom jednog 
dana u OŠ Čavle te su podijeljena zaduženja (slikanje; misli o školi, učiteljima, znanju, 
djetinjstvu...; izrada prezentacije). 
 
 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

/ / / 

 
 
 

 

Razno 

 
Predsjednica poziva nazočne članove da se očituju po ovoj točki dnevnog reda. 
Kako nije bilo pitanja, predsjednica zaključuje da je iscrpljen današnji dnevni red 
sjednice i zaključuje sjednicu u 13,20. 
 

Zaključak  Zadužena osoba Rok 

/ / / 

 

Bilješke  

 
/ 

 

Privitak  

 
/ 

 

Zapisnik 
sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Ana Rubčić  

 

KLASA:  

URBROJ: 2170-55-01-13-1 
 

OB-004  


