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Zapisnik sa treće sjednice Vijeća roditelja 
 
Sukladno članku 66. stavak 5 statuta OŠ Bistra održana je treća sjednica Vijeća roditelja 25. 
veljače 2020. god. sa početkom 18.15 sati. Predsjednica Vijeća roditelja gospođa Natalija 
Dubravec utvrdila je da je na sjednici prisutno 23 člana Vijeća, prisutni 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d, 
3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b, 5c, 5d, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8c, a odsutni 1c-opravdano, 2c-
opravdano, 3d-opravdano, 6a, 6d, 8a-opravdano, 8b. Predsjednica utvrđuje kvorum. 
 
Verifikacija zapisnika je jednoglasno prihvaćena. 
 
Dnevni red: 
1. Formiranje programa produženog boravka za učenike 2. razreda OŠ Bistra 
2. Organizacija izleta i terenskih nastava 
3. Izvješće o stanju sigurnosti u OŠ Bistra-ravnatelj OŠ Bistra 
4. Razno 
 
1. Na sjednici Vijeća roditelja prisustvovao je g. Gulić i g. Drviš. Predsjednica Vijeća pročitala 
je odgovor Općine na zahtjev za financiranje produženog boravka u 2. razredu u kojem stoji 
da je Općina spremna sufinancirati polovicu troška plaće i drugih materijalnih prava učitelja, 
pročitan je dopis prema školi u kojem se traži da škola u zakonskom roku uputi 
Županiji/osnivaču zahtjev za produženi boravak u 2. razredu i iskaže potrebu za 
sufinanciranjem istog , ravnatelj je potvrdio primitak dopisa, obrazložio da će u 6. mjesecu 
kada se utvrdi broj djece za boravak u 2. razredu uputiti zahtjev prema osnivaču, 
ministarstvu i Općini i rekao ako se ne osiguraju sredstva za plače učitelja boravka osnivanje 
produženog boravka u 2. razredu neće biti moguće jer se ne može tražiti od ministarstva 
rješenje o boravku ako nisu osigurana sredstva. Isto tako je pročitan dopis prema Županiji od 
strane Vijeća roditelja u kojem se iskazala potreba za produženim boravkom u 2. razredu i 
sukladno zakonu, pravilniku i odluci o organizaciji produženog boravka tražilo sufinanciranje 
istog, odgovor na upućeni dopis do održavanja vijeća nije stigao. 
 G. Gulić se obratio članovima vijeća, rekao da je općina proračunom osigurala sredstva za 
plaće učitelja za produženi boravak 1. i 2. razreda, tako da produženi boravak u 2. razredu od 
9 mjeseca 2020 može krenuti,iako mu je drago ravnatelj iskazuje zabrinutost jer će biti 
potrebno zaposliti kuhara a na snazi je zabrana zapošljavanja u školama, ako bude trebalo 
škola će se obratiti pravobraniteljici za djecu. Članovi vijeća i ravnatelj   zahvalili su se 
načelniku na pomoći i suradnji. 
 Načelnik se osvrnuo na postojeće projekte i one koji su u planu a financira ili sufinancira ih 
općina: nadogradnja vrtića (60-ak novo upisane djece, 4-5 novo zaposlenih), prijevoz 
učenika, studenata i umirovljenika, crveni križ, projekt stare škole( zavičajni muzej), športska 
dvorana,dvorana u sklopu škole, proširenje groblja, nogostup od Krapinske prema Jakovlju, 
izrada kompletnog projekta za nogostup za cijelu Podgorsku ulicu, nogostup u Bukovju, 



promjena javne rasvjete( ušteda od 60%), nova 34 km kanalizacije, u 3-4 god. svi bi imali 
kanalizaciju, postupak izvlaštenja zemljišta za rotor ispred škole. Oćina , škola ,vrtić, bolnica u 
suradnji sa civilnom zaštitom spremni su za slučaj zaraze korona virusom. 
 
2. Škola objavljuje tender i na taj tender se javljaju agencije, ako se javi više agencija sastaje 
se povjerenstvo roditelja i razrednika, i sa ponudama se ide prema roditeljima koji biraju 
agenciju, ako roditelji kazu da sa nakom agencijom nisu bili zadovoljni ta se agencija ne 
uzima, provjera autobusa prije polaska od strane policije, alkotestiranje vozača. Ugovori i 
uplatnice za školu u prirodi su krenule. 
 
3. Nikakvih većih problema nije bilo, događaju se različiti nastupi roditelja i vozača u dvorištu 
škole, škola je većinu vremena otključana , djeca ne smiju biti na porti a čistačica možda 
obavlja neki posao u školi. U slučaju bilo kakvog napada ili prijetnji na dijete ili profesora 
zove se 112 i traži se intervencija nadležnih službi. Neke stvari se mogu mijenjati, obratiti se 
učitelju, pedagogoci, defektologici ili roditeljima. Svaki dan u tjednu je netko od stručnih 
službi popodne, četvrtkom je tajništvo popodne. 
Svi učenici su obavješteni da  ne smiju dovoditi u opasnost jedni druge igrajući igru skakanje 
gdje dvoje izmiče noge onome koji skače. Učenik osmog razreda je aktivirao protupožarni 
alarm u školi dezodoransom, došla je Akd zaštita i vatrogasci, roditelji snose trošak dolaska 
Akd zaštite.Dva bivša učenika sumljivog ponašanja dolaze u školu, u Bistri ima velikih količina 
droge, učenici su upozoreni da nemaju što tražiti u prostoru škole, zatečeni su opet te je 
pozvana policija, spriječena je tučnjava bistrana i jakovljana. Ravnatelj je opet ponovio da je 
jako važna komunikacija između roditelja i škole kako bi se razne situacije na vrijeme 
spriječile. 
 
4. Pitanje  roditelja hoće li se i kada urediti ili obnoviti škola u Gornoj Bistri, prema Županiji se 
išlo za energetsku obnovu, nažalost svi objekti gdje nema povečanja energetske učinkovitosti 
više od 50% ne mogu ući u sustav energetske obnove što je slučaj škole u G.Bistri zbog 
promjene stolarje prije par godina, ali će se napraviti sitne radnje na prostoru škole, pitanje 
tavana tj. crijepa, zamjena instalacije i bojlera, staza na ulazu. 
 Pročelnica je dala obavijest da Županija sljedeće godine neće financirati radne bilježnice, 
iako je spomenula rebalans proračuna ali za sada u proračunu nema novca. 
 Pitanje roditelja postoje li programi koje škola organizira na temu zlostavljanja i droge, 
ravnatelj je odgovorio da postoji, medicinska sestra dolazi u 3.r pitanje zdravlja, 4. r pitanje 
droge,6.r predavanje na temu droge, u 8.r dolaze policijski inspektor i policajac po pitanju 
prevencije ovisnosti, knjižice za 5.r opasnosti na internetu, preventivni programi sa 
upitnicima što se tiče nasilja i droge sa anonimnim upitnicima, učitelji na satovima 
razrednika, pedagog u svakom razredu ima predavanje. Pitanje može li škola testirati učenika 
na drogu, škola ne ali svaki roditelj kod kuće da, centar za mlade u Zaprešiću. 
Problem matematike, ravnatelj će organizirati sastanak sa profesoricom i roditeljima, 
roditelji su ostali sa ravanateljem poslije vijeća da dogovore sljedeće korake. 
Rješeno je pitanje glazbene kulture, rješava se pitanje informatike, fizika je još uvijek 
problem. Ravnatelj i pedagoške službe ići će na nastave i podučavanje. 
Roditelji su postavili pitanje zašto se dugo čeka upisivanje ocjena u e dnevnik, zašto se ne 
opisuje iz kojeg je gradiva dijete dobilo ocjenu već se samo stavi crtica, odgovor ravnatelja je 
da se u roku tri dana ocijena mora upisati, bila je sjednica učiteljskog vijeća na tu temu i 



učiteljima je rečeno da redovito upisuju ocjene i brojčano i opisno, učeniku se mora reći 
ocijena koju je dobio iz usmenog isto tako pokazati ispit. 
Pitanje zašto su djeca prekasno obavještena o natjecanju i bez priprema za natjecanje. Jedan 
je učenik pozvan na natjecanje dan prije bez priprema, ravnatelj je objasnio da je profesorica 
Pejakić imala predviđeno 24 učenika ali je zbog gripe došlo njih 11 pa je uz odobrenje 
ravnatelja pozvala drugu djecu koja nisu pripremana za natjecanje da se popuni broj. Zbog 
prisutnog problema sa matematikom moguće je da su djeca bila bez priprema ali je ipak 
dvoje učenika od 43 škole otišlo na Županijsko natjecanje. 
 
 
Zapisničar                                                                                     Predsjednica V.r.  
Tereza Žiljak                                                                                 Natalija Dubravec 
 
 


