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Zapisnik 4. sjednice Vijeća roditelja 
 

Sukladno članku 66. stavak 5 statuta OŠ Bistra održana je četvrta sjednica Vijeća roditelja 18. 
lipnja 2020. god. sa početkom 18 sati. Predsjednica Vijeća roditelja gospođa Natalija Dubravec 
utvrdila je da je na sjednici prisutno 19 člana Vijeća, prisutni 1a, 1b,1d 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 
4c, 4d, 5c, 5d, 6c,7a, 7b,8a, 8c, a odsutni 1c, 2d,3c, 3d,5a,5b, 6a,6b-opravdano, 6d,7c, 8b. 
Predsjednica utvrđuje kvorum. 
 

Verifikacija zapisnika je jednoglasno prihvaćena. 
 

Dnevni red: 
1. Analiza rada škole na daljinu 

2. Produženi boravak u 2. razredu 

3. Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala 

4. Razno 
 

 
1. Ravnatelj je pročitao analizu ankete za više razrede koja se ispunjavala od 06.-18. travnja, 
putem linka, anonimno. Anketu je ipunilo 229 učenika od 290 koliko ih je u višim razredima, 
najaktiviniji su bili 5. (85%)  i 7. (88%) razredi, najmanje su anketu ispunjavali 6. (70%) i 8. (71%) 
razredi, 20% učenika nije ispunilo anketu, anketa je imala 16 pitanja, unapređenje rada i 
povratna informacija učenika.Djeca, roditelji i učitelji nemaju u potpunosti  tehničku 
opremljenost, neki učitelji su zaduživali iz škole računala da bi mogli raditi od kuće, količina 
zadataka bila je savjetovana i upozoravalo se da se velika količina zadataka razdijeli na više puta, 
slanje zadataka u večernjim satima u nekim slučajevima zbog slabe internet veze, da se ne 
ograničava vrijeme riješavanja zadataka,djeca su slala zadaće ali nisu stizale, kvalitete kamera na 
tabletima gdje se nije dobro vidjelo što šalju učitelji i djeca, preporuka ravnatelja svim učiteljima 
da ove godine ne razmišljaju previše o ocjenama i da idu pozitivno prema djeci, neki od učitelja 
su to prihvatili neki nisu. . Ravnatelj je istknuo da školovanje koje je prethodilo Loomenu nije 
bilo školovanje za rad na daljinu, djelom je bilo školovanje za elektronsku pismenost. Vraćanje 
nižih rarazreda u škole je rješeno tako da su djeca smještena u najveće učionice sa propisanim 
razmakom. Izborna nastava informatike kreće od prvog razreda, ne zna se kako će to 
funkcionirati, za Jablanovec se dobilo 15 računala, G. Bistra 14 računala, mreže kao takve nisu 
napravljene unutar razreda, u 5. i 6. razredu je redovna informatika a u 7. izborna. U prostore 
škole ne mogu ući vanjske osobe, dezinfekcija prostora između smjena, roditelji djece s 
poteškoćama mogu ući u školu,djeca koja imaju osjetljivu kožu ne trebaju redovito dezinficirat 
ruke, zabrana proslava završetka škole u prostorima škole i oko škole. 

 



 Predsjednica je zamolila ravnatelja da odgovori na pitanja roditelja 6.b razreda: 
-kako je moguće da prof.mat.Gjud mjesec dana ne primjeti da joj u grupi 6.b.u on line nastavi 
nedostaje 1 učenik,znači tek na slučajan razgovor majke i upit kako tako dugo nemaju zadaću iz 
matematike utvrdi se da učenik nije u grupi( s obzirom na rijetke aktivnosti nekih profesora nije 
ne običan upit majke tek nakon proteka mjesec dana) 

-neki profesori djeci slali zadatke u kasnim večernjim satima 

-neki propusti su mi jasni u početku on line nastave ali poslije baš i ne 

-profesori se i dalje prilikom zaključivanja ocjena drže prosjeka iako to nije nužno 

-prof.iz njemačkog djeci zadavala zadatke koje ne mogu rješiti ni prof.iz srednje škole 

-ne odgovaraju djeci na poruke 

Ravnatelj odgovara da je sa profesoricom Gjud imao dosta problema, na školi su tri profesora 
matematike, profesorica Gjud je prije tjedan dana položila pedagošku grupu predmeta i sada 
može ići na mentorstvo, na dva natječaja profesorica Gjud je bila jedini kandidat, obavljeno je 
puno razgovora sa profesoricom, određenih pomaka ima, naznake da će biti nadzor od strane 
savjetnika, u devetom mjesecu raspisuje se natječaj. Na ostala pitanja ravnatelj nije odgovorio. 
Postavljeno je pitanje , djeca su profesoricu pitala za zaključne ocjene dobila su odgovor da je 
ravnatelj rekao da ne smije raspravljati o zaključnim ocjenama. Ravnatelj odgovara da se ocijena 
zaključuje na zadnjem satu, pred razredom i da je zaključivanje ocjena javno, i da se dva tjedna 
prije kraja ne ide u raspravu o zaključivanju, zbog ovakve situacije od ponedeljka do srijede će 
učitelji u okviru imenika u elektronskom obliku dati prijedlog zaključne ocjene da bi djeca to 
vidjela nakon toga će biti razgovori s učenicima koji  bi trebali popraviti ocjene,zaključna ocijena 
će biti donesena zadnji dan,svaki učenik ima pravo žalbe na zaključnu ocijenu, mentori škole za 
život nisu dali upute za zaključivanje ocjena.  
 
2. Ove godine ja mali broj djece upisan u prve razrede, 27 učenika, boravak u prvom razredu nije 
upitan osim ako ne bude dovoljan broj djece, za sada 9 sigurno i nekoliko po  mogućnosti, 
zahtjev prema općini ide nakon upisa, postoji potreba za dva boravka, do 1.07. će se uputiti 
zahtjev prema ministarstvu, općini i županiji za dvije grupe i dva učitelja, veliki broj djece koji su 
u boravku u prvom razredu će ići u boravak i u drugom razredu. Roditelji područnih škola 
upućuju školi zahtjeve da djeca idu u matičnu školu jer je boravak u istoj da djeca budu na 
jednom mjestu , čime se samanjuje broj djece u područnim školama, postavljeno je pitanje je li 
škola razmišljala o tome da jednu od područnih škola prenamjeni samo za boravak, odgovor 
ravnatelja je da je ne  izvedivo, područja upisa u škole su podjeljena tako da ne prelazi tri 
kilometra putovanja. 
 
3. Županija nije predvidjela sredstva u proračunu za nabavku radnih bilježnica, općina isto tako, 
što se tiće ministarstva ravnatelj još uvijek nema informaciju za udžbenike. Trenutno se biraju 
drugi obrazovni materijali, bit će stavljeni na web škole. 
 
4. Pitanje roditelja četvrtih razreda, hoće li se djeca u petom razredu mješati ili će razredi ostati 
kako su bili, ravnatelj odgovara da ovisi ako škola uspije dobiti četiri peta razreda što ovisi o 
suglasnosti ministarstva obzirom na broj učenika onda nema potrebe za mješanjam, ali odlazak 
2,3 učenika može to promjeniti, poučeni iskustvima ravnatelj nije za tu opciju. 
Pitanje drugog razreda što je sa prehranom , hoće li se jelovnik mjenjati, ravnatelj poziva 



roditelje kada se bude radio jelovnik neka dođu u školu i u okviru cjenika vide što se drugo može 
ponuditi djeci za užinu. 
Pretstavnica 4b razreda pohvalila je profesore da su bili susretljivi tjekom on line nastave i 
posebno istaknula profesoricu iz engleskog. 
Predsjednica vijeća se svima zahvalila na suradnji ove školske godine, isto tako i ravnatelj te se 
zahvalio na razumjevanju . 
 
 

Zapisničar                                                                                     Predsjednica V.r. 
Tereza Žiljak                                                                                 Natalija Dubravec 
 
 


