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ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE VIJEĆA 

RODITELJA 

 

održane  dana 30. siječnja 2018. godine ( utorak ) u Višenamjenskoj dvorani Srednje škole 

Isidora Kršnjavoga Našice, s početkom u 18,00 sati. 

PRISUTNO: 19 roditelja 

ODSUTNO:  27 roditelja 

 

U ime škole sjednici nazočili: Željko Filjak, prof., Jasna Penić, koordinatorica za državnu 

maturu, Sanja Olbina-Borić, psihologinja i  Klementina Liška,zapisničar, tajnica. 

Predsjednica Vijeća roditelja pozdravlja prisutne, otvara 2. sjednicu  Vijeća roditelja te 

predlaže sljedeći: 

DNEVNI   RED: 

 1. Odgojno-obrazovni rezultati 1. polugodišta šk.god. 2017/18., 

 2. Rezultati državne mature u šk. godini 2016/2017.g., 

 3. Izvješće o stanju sigurnosti i provođenje preventivnih programa, 

 4. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen. 

 

AD 1. 

 Predsjednica navodi prvu točku dnevnog reda: Odgojno-obrazovni rezultati 1. 

polugodišta šk.god. 2017/18. te daje riječ ravnatelju škole koji pozdravlja prisutne roditelje te 

iznosi podatke o izostancima učenika u školi i najčešćim razlozima izostanaka učenika. Na 

razini polugodišta imamo od 917-1729 izostanaka. Ovi trendovi nisu dobri. 

Ravnatelj pita roditelje imaju li oni kakvih pitanja ili prijedloga vezanih uz ovu temu. 

 Kako nije bilo pitanja, ni prijedloga predsjednica prelazi na novu točku dnevnog reda.  

  

AD 2. 

            Predsjednica navodi drugu točku dnevnog reda: Rezultati državne mature u šk. godini 

2016/2017.g. te daje riječ koordinatorici za državnu maturu, Jasni Penić koja iznosi sljedeće 

podatke vezane za državnu maturu u šk. godini 2016/17. 

 Od ukupno 206 učenika gimnazije i strukovne škole, 198 učenika je prijavilo državnu 

maturu. Ukupna prolaznost učenika je 81,8%  (162 učenika) - položilo, nije položilo-18,2% 

(36 učenika).  

Gimnazija – nije položio 1 učenik, položilo-104 učenika.  

Strukovne škole – položilo 62,4%, (58 učenika) nije položilo – 37,6% (35 učenika).  

Željeni studij je upisalo 76,9 % učenika. Rezultati državne mature po predmetima: 

1. Biologija – 42 učenika pristupilo – 50,5% razina škole 

2. Fizika -65 učenika pristupilo – 40,4% razina škole 

3. Engleski jezik A – 68 učenika pristupilo – 40,4 %razina škole 

4. Engleski jezik B – 130 učenika pristupilo – 63,9% razina škole 

5. Matematika A – 56 učenika pristupilo – 46,7% razina škole 

6. Matematika B – 139 učenika pristupilo – 39,9% razina škole 

7. Hrvatski jezik A – 79 učenika pristupilo – 65,5% razina škole 

8. Hrvatski jezik B – 118 učenika pristupilo – 52,2% razina škole 
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Kako nije bilo pitanja predsjednica prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

AD 3. 

Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda: Izvješće o stanju sigurnosti i 

provođenje preventivnih programa te daje riječ psihologinji škole, Sanji Olbina-Borić koja 

govori o preventivnom programu škole koji je proveden tijekom prvog polugodišta u našoj 

školi: -       Listopad 2017.g. – CISOK,  

- 3.10.2017.g. – HAK Zagreb, predavanje „Sigurnost u prometu“, 

- 17.10.2017.g. – „Prevencija nasilja u mladenačkim vezama“, 

- 31.10.2017.g. – „Planinari u našoj školi“, 

- 07.11.2017.g. – „Prevencija raka dojke“- predavanje dr. Samira Haj Barakata 

- 14.11.2017.g. – Sigurnost na internetu – predavanje Borisa Radanovića, 

- 16.11.2017.g. – Međunarodni dan tolerancije – učenici i radnici došli u školu 

raznoliko obučeni, 

- 12.12.2017.g. – Prevencija ovisnosti o drogama, 

- Školski volonterski klub „Otvoreno srce“ – kojeg vodi prof. Anđelko Cvijetović, 

- Inkluzija učenika s teškoćama – imamo 57 učenika u našoj školi, 

- Satovi razrednika. 

 

Psihologinja pita da li ima kakvih pitanja na ovu temu, te se javio jedan roditelj kojeg 

zanima da li će biti još kakvih radionica vezanih za savjetovanje učenika završnih razreda. 

 Psihologinja odgovara da učenici mogu slobodno doći kod nje ili otići u Osijek u 

CISOK – hrvatski zavod za zapošljavanje. 

Drugi dio ove točke dnevnog reda iznosi ravnatelj, a to je izvješće o stanju sigurnosti, 

provođenju preventivnih programa i mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika. 

 Što se tiče zaštite na radu imamo sklopljen ugovor sa tvrtkom Zaštita Inspekt iz 

Osijeka, svake godine provodimo vježbe evakuacije, opremili smo igralište – ugradnja video 

nadzora, imamo dežurstvo nastavnika te dežurstvo na vratarnici škole. Svi učenici strukovnih 

programa su položili zaštitu na radu. 

 Kako nije bilo pitanja ni prijedloga predsjednica prelazi na sljedeću točku dnevnog 

reda. 

 

AD 4. 

Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda:Razno te daje riječ ravnatelju koji 

obavještava Vijeće roditelja da učenici u Erasmus + projektu odlaze 2.2.2018. godine u 

Portugal i Španjolsku na obavljanje praktične nastave. U nekoliko učionica smo prelakirali 

parket, osnivač  je kupio informatičku opremu, rekonstruirali smo učionicu br. 3. 

Sudjelovanjem u projektu, poljoprivredna struka je uspjela povući pola milijuna kuna 

za opremanje poljoprivrednog praktikuma. Imamo još dva projekta: 

 1. energetska učinkovitost škole 

2. atletska staza na školskom igralištu. 

 

 Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 19,10 sati. 

 

 ZAPISNIČAR:            PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA: 

Klementina Liška, dipl.iur.     Tanja Babić, dipl.oec. 

 


