
Zapisnik 1. sjednice Vijeća roditelja 

Održane 28. rujna 2020 godine u 17:30 h. 

 

Dnevni red 

 

1. Upoznavanje s roditeljima predstavnicima razrednih odjela vijeću roditelja za školsku 

godinu 2020/2021. 

2. Upoznavanje s ovlastima Vijeća roditelja u zakonskim okvirima te odabir predsjednika i 

zamjenika Vijeća roditelja 

3. Prijedlozi Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa 2020/2021 

4. Ostalo; prijedlog za osiguranje učenika,tekuća problematika, epidemiološke mjere OŠ 

Cavtat, rad u izmjenjenim uvjetima,pitanja i prijedlozi roditelja 

Utvrđivanje nazočnosti 

Nazočilo je: 27 roditelja 

Ravnateljica je primijetila da je roditelj s dva prezimena u dva razredna odjela predstavnik 

razreda te je sugerirala izmjenu. 

Predmet razgovora i osvrti na dnevni red 

 

- Ravnateljica pozdravlja roditelje i otvara prvu sjednicu vijeća roditelja za šk. godinu 

2020/2021., također upoznaje ih s ovlastima vijeća. 

- Predstavljanje i kratko upoznavanje roditelja 

- Rad na konstituirajućoj sjednici u skladu sa Statutom, izbor vodstva 

- Izbor predsjednika Vijeća roditelja ; kandidatura gospođe Zrinke Bebić je prihvaćena 

te je jednoglasno izabtrana za mjesto predsjednika Vijeća roditelja 

- Roditelji su upoznati sa stavkama Godišnjeg plana i programa za šk. godinu 

2020/2021 te su isti prihvatili bez dodatnih pitanja 

- Ravnateljica detaljno upućuje roditelje o izmjenama, prilagodbama i provođenju 

epidemioloških mjera u OŠ Cavtat. Također obavještava o povoljnoj epidemiološkoj 

situaciji i potvrđuje dobro zadravstveno stanje svih djelatnika i učenika škole. 

Učiteljski kadar je kompletiran, međutim postoji nedostatak osoblja u stručno-

razvojnoj službi te se čekaju riješenja za primjereni oblik školovanja desetak učenika. 

Postoji manjak stručnih učitelja informatike s obzirom da je Informatika uvedena kao 

izborni predmet od 1.-4. razreda. Trenutno se taj deficit kadra popunjava učiteljicama 

razredne nastave koje su najkompetetnije u tom području. 

- Roditelji su upoznati s kalendarom za tekuću školsku godinu (uvodi se jesenski odmor 

i zimski odmor se dijeli na dva dijela) 

- Učenici prvih, petih i sedmih razreda prošle godine su u sklopu provedbe kurikuralne 

reforme dobili na korištenje do završetka osnovnoškolskog obrazovanja. Ove godine 



OŠ Cavtat će dobiti još 185 tableta koji će biti podjeljeni učenicima. Područne škole 

su dobile i 19 laptopa na korištenje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

- Ravnateljica nas obavještava i o novcu koji je dodjeljen školi te je s njim kupljena 

oprema nužna za kvalitetan rad učitelja  

- Uslijedit će ugradnja vanjskih reflektora oko same zgrade škole kako bi učenici koji se 

koriste sporednim ulazima/izlazima ( zbog raspodjele i epidemijoloških mjera) imali 

bolju osvjetljenost i preglednost pri korištenju tih ulaza/izlaza 

- Matična škola ima problema s krovom dok su područne škole u dobrom stanju te se 

redovito održavaju. 

- Prijevoz učenika se većinom odvija u skladu s mogućnostima. Nekoliko roditelja je 

izrazilo nezadovoljstvo u prijevozu učenika linijom broj 10 (Cavtat-Dubrovnik) u 

smislu da učenici dolaze prerano ili ih vozači autobusa ne primaju u autobus. Također 

jedna majka je zamolila da se uvede stanica za prihvat učenika u autobus u mjestu 

Vignje. Ravnateljica potvrđuje roditeljima da škola upućuje prijedloge i potrebe 

učenika prijevozniku no nemože u potpunosti ispuniti svaki zahtjev. 

- Nakon kraće rasprave predstavnici roditelja su odlučili da će osiguranje za tekuću 

školsku godinu biti Adriatic osiguranje. 

- Gospođa Vinka S. Lazarević je izrazila zabrinutost da je u procesu izgradnje škole 

korišten materijal azbest koji u slučaju oštećenja istog može negativno utjecat na 

zdravlje djece. Ravnateljica moli pisani upit o kojem će se očitovati po završenom 

prikupljanju potrebnih informacija. 

- Roditelji su zamolili obrazloženje gospođe Ravnatelj o članku 5. u Ugovoru o 

produženom boravku djece. Ravnateljica je odgovorila da je to pitanje regulirano 

uvjetima rada kuhinje dječjeg vrtića koji i opskrbljuje te dostavlja hranu. Projekt 

produženog boravka za djecu je u stalnom razgovoru i napretku, međutim škola ne 

može nametati uvjete vrtiću koji izračunava potrošnju i cijenu za svako dijete te je još 

prošle godine nakon potpisivanja Ugovora s roditeljima dogovoreno o redovitosti 

plaćanja vezano za izostanke učenika iz škole. 

 

Zaključak 

Prva sjednica Vijeća roditelja predvođena ravnateljicom gospođom Kukuljica je završila s 

nekoliko postignutih kompromisa, te izborom Zrinke Bebić za predsjednika Vijeća roditelja 

dok će se naknadno izabrati zamjenik. Ostala tekuća pitanja će se rješavati s vremenom u 

suradnji roditelja i škole za dobrobit i napredak naše djece. 

 

Zapisničarka;   

Gospođa Lucija Vujica 

 

 


