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   REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

     OPĆINA VINICA 

OSNOVNA ŠKOLA VINICA 

KLASA: 003-07/20-01/1 

URBROJ: 2186-142/02-20-03 

U Vinici, 7. listopada 2020. 

 

 

ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA   

br. 1 2020./2021. 

 

 
Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja za šk. god. 2020./2021. održala se 7. listopada 2020. s 

početkom u 17:00 sati u Osnovnoj školi Vinica na adresi Marčan, Vinička 10, uz poštivanje 

propisanog razmaka i ostalih epidemioloških mjera i preporuka HZJZ-a za razdoblje trajanja pandemije 

koronavirusa.  

 

Prisutni članovi: Ana Kužnar, Darko Klepać, Tajana Hren Bobek, Smiljana Matečko, Kristina Rodeš, 

Josip Žmegač, Marijan matijašec, Blaženka Štromar, Andrijana Kušinec, Tomislav Kokoška, Ivana 

Vidaček, Ksenija Borić, Ines Šenkiš. 

Opravdali izostanak: Martina Kapljić, Branko Ceboci, Anica Hošnjak, Ivana Goričanac 

 

Na temelju članka 136. Statuta Osnovne škole Vinica (KLASA: 012-03/20-01/1, URBROJ: 2186-

142/01-20-04 od 5. ožujka 2020.) konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja za školsku godinu 

2020./2021. otvorila je ravnateljica Škole i utvrdila da je prisutna većina članova Vijeća roditelja (13 

članova) te će se donositi pravovaljane odluke.  

Proglašava se utvrđeni dnevni red koji je jednoglasno  prihvaćen, a on glasi: 

 

1. Konstituiranje Vijeća roditelja (izbor predsjednika/ice i zamjenika predsjednika/ice) 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Kurikuluma za šk. godinu 2020./2021. 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa za šk. godinu 

2020./2021. 

4. Organizacija rada Škole u skladu s epidemiološkim preporukama; preporukama HZJZ-a 

5. Razno – aktualnosti u Školi 

 

Toč. 1. Ravnateljica Škole pozvala je prisutne članove da predlože predsjednika/icu i zamjenika 

predsjednika/ice. Andrijana Kušinec predložila je Kristinu Rodeš i Ines Šenkiš. Obje prihvaćaju 

kandidaturu, no prije samog pristupanja glasovanju, Ines Šenkiš izjasnila se da ne bi voljela biti 

predsjednica, već zamjenica predsjednika/ice. Nakon javnog glasovanja dizanjem ruku za predsjednicu 

Vijeća roditelja izabrana je Kristina Rodeš s 13 dobivenih glasova (jednoglasno), a za zamjenicu 

predsjednice izabrana je Ines Šenkiš s 13 glasova (jednoglasno). Mandat članova te predsjednice i 

zamjenice predsjednice Vijeća roditelja traje do kraja šk. godine 2020./2021. Popis članova Vijeća 

roditelja sastavni je dio ovog Zapisnika. 

 

Toč. 2. Nakon odabira predsjednice i zamjenice predsjednice vođenje sjednice preuzima izabrana 

predsjednica Kristina Rodeš koja je najavila drugu točku dnevnog reda. Ravnateljica Mirjana Jambriško 

upoznala je prisutne o Godišnjem planu i programu rada Škole za školsku godinu 2020./2021.: osnovni 
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podaci o školi, podaci o izvršiteljima poslova i njihovim zaduženjima, podaci o organizaciji rada, plan 

rada ravnatelja i ostalih djelatnika (stručni suradnici, tajnik, računovođa), plan rada tijela upravljanja 

(školski odbor, Vijeće roditelja, Učiteljsko vijeće, Vijeće radnika), plan stručnog osposobljavanja i 

usavršavanja, podaci o ostalim funkcijama odgojno-obrazovne djelatnosti, plan nabave i oprema.  U 

školskoj godini 2020./2021. ima 17 razrednih odjela (23 učenika prvih razreda; od toga 1a= 11 učenika, 

1b= 11 učenika i 1 L= 1 učenik). Osnovna škola Vinica zajedno sa područnim školama u školskoj godini 

2020./2021. ima sveukupno 260 učenika.  

I ove školske godine provoditi će se Program produženog boravka, a u početku ima 15 učenika 

polaznika. Unutrašnji školski prostori ostali su iste površine kao i prethodne školske godine, no planira 

se proširenje školske sportske dvorane, postavljanje vanjskih žaluzina na prozorima škole, sanacija i 

bojanje zidova i kontinuirano uređenje školskog dvorišta. Školska sportska dvorana u početku šk. godine 

2020./2021. neće se koristiti radi preporuka epidemioloških mjera (predviđa se da će nekorištenje 

dvorane trajati sve do dana službenog završetka epidemije koronavirusa).  Učenicima prvih razreda na 

pravi dan škole (07.rujna 2020.) pripremljeni je prigodni kraći program dobrodošlice u školskom 

dvorištu na otvorenom. 

OŠ Vinica sa sastavnicama PŠ Gornje Ladanje i PŠ Natkrižovljan ima ukupno 9 učitelja razredne 

nastave, 21 učitelja predmetne nastave, 1 učitelj u produženom boravku, 1 ravnatelja, 2 stručna 

suradnika, 2 pomoćnika u nastavi, 1 tajnika, 1 voditelja računovodstva, 1 kuharicu, 2 kuharice-

spremačice,  5 spremačica (od toga 1 na zamjeni za dugotrajno bolovanje), 1 domara. Podaci o broju 

zaposlenih će se mijenjati sukladno uvjetima trenutne situacije koje nije moguće unaprijed predvidjeti. 

Organizacija rada nastave je jednosmjenska s mogućnošću određivanja rada od kuće (online nastava), 

dok nastava u kući (odlazak učitelja u kuću učenika) nije planirana.  

Nastavni satovi odvijaju se u vremenu kao i prošle školske godine kao i vožnja autobusom 

autoprijevoznika „Vincek“.  

Predviđeno je da će se ekskurzije i izleti za potrebe nastave odvijati  u punom opsegu. Nepoznato je 

hoće li se takav plan uistinu ostvariti radi trenutne situacije s koronavirusom.  

Osnovnoj školi Vinica odobren je ERASMUS + projekt za ključnu aktivnost KA229 za suradnju i 

mobilnost.  Ostale informacije moguće je iščitati iz Godišnjeg plana i programa rada OŠ Vinica za šk. 

godinu 2020./2021. koji će nakon prihvaćanja biti objavljen na mrežnim stranicama OŠ Vinica.  

Vijeće roditelja jednoglasno je dalo suglasnost za takav predloženi Godišnji plan i program rada OŠ 

Vinica. 

 

 

Toč.3.  Predsjednica Kristina Rodeš najavila je treću točku dnevnog reda, a ravnateljica Mirjana 

Jambriško govorila o Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021. koji prati u večini točaka 

Godišnji plan i program rada Škole, ali se definiraju aktivnost, ciljevi aktivnosti,  namjena, nositelji, 

načini realizacije, vremenik, troškovnik.. Također je govorila o dodatnoj i dopunskoj nastavi, izbornoj 

nastavi, izvannastavnim aktivnostima i izvanškolskim aktivnostima, sportskim aktivnostima, 

preventivni programi protiv nasilja, projekti i suradnji Škole sa nacionalnim centrom za vanjsko 

vrednovanje. Ostale informacije članovi Vijeća roditelja proučili su sami te su jednoglasno dali 

suglasnost za takav predloženi Školski kurikulum. 

 

Ad.4.  Predsjednica Vijeća roditelja najavila je sljedeću točku dnevnog reda, a ravnateljica Mirjana 

Jambriško upoznala je prisutne o organizaciji rada u vrijeme epidemioloških mjera u OŠ Vinica a koje 

se odnosi i na područne škole. Učenici ulaze na 4 ulaza/izlaza i ne miješaju se s drugim učenicima. 

Nema hodanja po hodniku. Nema zvona, a na toalet dopušteno je ići samo pod satom. Učenici odmore 

ne provode na hodniku. Učenicima nižih razreda hrana (školska užina) dijeli se u uobičajeno vrijeme te 
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učenici blaguju u svojem razredu. Učenici više smjene po grupama dolaze u školsku blagovaonu te uz 

razmak blaguju hranu. 

Na ulazima obavezna dezinfekcija ruku i nogu/cipela (na dezinfekcijkim barijerama). Zaposlenicima se 

svaki dan prilikom dolaska na posao mjeri i bilježi vrijednost izmjerene temperature. Ukoliko je 

vrijednost viša od preporučene/normalne, zaposlenik se šalje kući (što do sada kod nas nije bio slučaj).  

 

Toč.5.  Pod točkom razno roditelji su skrenuli pozornost na problem u vezi školskog autobusa, točnije, 

brza vožnja (osobito u brežnim područjima Pešćenice) i nepropisno okretanje. Nakon duže rasprave 

roditelja ravnateljica je objasnila da će u narednih nekoliko dana pratiti situaciju i pokušati riješiti 

problem s autoprijevoznikom, a moguće i osnivačem (Varaždinska županija).  

Dogovarala su se moguća rješenja problema i govorilo datumu mogućeg sljedećeg sastanka te je 

ravnateljica potaknula prisutne da aktivno sudjelovanje i češće sazivanje sastanaka/sjednica. 

Nije bilo dodatnih pitanja. 

 

 

Kraj sjednice: 17:50 h  

 

 

 

 

Zapisničarka 

Marina Drvarić, tajnica Škole 

__________________________ 

Predsjednica Vijeća roditelja 

Kristina Rodeš 

_________________________

 

 

 

 


