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ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE VIJEĆA 

RODITELJA 

 

održane  dana 12. ožujka 2018. godine ( ponedjeljak ) u Višenamjenskoj dvorani Srednje 

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

PRISUTNO: 33 roditelja 

ODSUTNO: 13 roditelja 

 

U ime škole sjednici nazočili: Željko Filjak, prof., Sanja Olbina-Borić, psihologinja i  

Klementina Liška,zapisničar, tajnica. 

Predsjednica Vijeća roditelja pozdravlja prisutne, otvara 3. sjednicu  Vijeća roditelja te 

predlaže sljedeći: 

DNEVNI   RED: 

 1. Kako učenici doživljavaju današnju školu (izlaganje psihologinje Sanja Olbina- 

        Borić) 

 2. Suglasnost Vijeća roditelja za provođenje eksperimentalnog programa „Škola za  

     život“ 

 3. Suglasnost Vijeća roditelja za izvanučioničnu nastavu koja nije planirana Školskim  

                kurikulumom 

 4. Razno.- 

 

Dnevni red je usvojen većinom glasova. 

 

AD 1. 

Predsjednica navodi prvu točku dnevnog reda: Kako učenici doživljavaju 

današnju školu (izlaganje psihologinje Sanje Olbina-Borić). U predavanju se psihologinja 

osvrnula na provedene ankete među učenicima o boravku u školi, mobitelima i kašnjenju na 

nastavu te kako oni doživljavaju svoj boravak na nastavi. Što se tiče mobitela na nastavi 

postoje opravdani razlozi za njegovu uporabu, pod kontroliranim uvjetima, u svrhu sata. Ne 

mobitelima, u svrhu prepisivanja na satu. 

Neke od stvari koje bi učenici željeli promijeniti u školi su između ostalog i početak nastave, 

nastava, školska kuhinja. 

 Ono što smo mi poduzeli kako bi osuvremenili školu: 

- e- škola 

- digitalno zrela škola –e-škola 

- spoj na ultra brzi Internet 

- interaktivna učionica 

- visoka opremljenost računalima i tabletima 

- stručno usavršavanje nastavnika 

- projekti - Španjolska i Portugal- Erasmus + program 

              -Suvremenim tehnologijama do inovativne nastave (poljoprivredna struka) 

      -     provodimo samovrednovanje – učenici, nastavnici, ravnatelj, stručni suradnici i  

            roditelji 

- uključivanje u eksperimentalni program „Škola za život“ o čemu će biti riječi u 
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slijedećoj točki dnevnog reda. 

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

reda. 

  

AD 2. 

            Predsjednica navodi drugu točku dnevnog reda: Suglasnost Vijeća roditelja za 

provođenje eksperimentalnog programa „Škola za  život.“  

 Predsjednica daje riječ ravnatelju koji se zahvaljuje psihologinji koja je napravila uvod  

u ovu točku dnevnog reda o kojoj će nešto više reći. 

Ravnatelj iznosi da se želimo javiti na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izvođenje 

eksperimentalnog programa „Škola za život“ koje je objavilo Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja koji bi se provodio u 1. razredu gimnazije u svim nastavnim predmetima. 

Eksperimentalni program će se provoditi tijekom 2018/2019. godine počevši od rujna 2018. 

godine. 

Zahtjevi se podnose do 15. ožujka 2018. godine, a uz zahtjev je potrebno priložiti 

suglasnosti: Školskog odbora, osnivača, Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja i motivacijsko 

pismo kojim škola iskazuje interes za izvođenje eksperimentalnog programa. 

Ministarstvo će o zahtjevima odlučiti Rješenjem te će školama koje će biti odabrane 

osigurati stručnu i financijsku potporu što uključuje nastavni materijal, edukaciju odgojno-

obrazovnih radnika, dodatno opremanje škola. 

Teme predložene za sve razrede su: 

Učiti kako učiti 

Poduzetništvo 

Zdravlje 

Osobni i socijalni razvoj 

Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije 

Građanski odgoj i obrazovanje 

Održivi razvoj 

Nakon izlaganja ravnatelja, predsjednica otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. 

Jedna majka, čije će dijete 2018/19.godine upisati gimnaziju, pita koliko će godina trajati taj 

program, jer je zanima zbog polaganja državne mature? Ravnatelj odgovara da je, za sada, 

predviđeno trajanje godinu dana te da mi od jeseni radimo po novom kurikulumu za neka 

strukovna zanimanja: ekonomist, prodavač, tehničar za elektroniku i agrotehničar. 

Kako više nije bilo pitanja, predsjednica predlaže da se prijeđe na glasovanje: 

Vijeće roditelja većinom glasova donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Vijeća roditelja Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice, A. 

Cesarca 20, Našice za prijavu na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izvođenje 

eksperimentalnog programa „Škola za život.“ 

 

AD 3. 

Predsjednica navodi treću točku dnevnog reda: Suglasnost Vijeća roditelja za izvanučioničnu 

nastavu koja nije planirana Školskim kurikulumom te daje riječ ravnatelju koji obavještava 
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Vijeće roditelja da 1.a ugostiteljske struke – Željka Horvat, razrednica, 1.b ekonomske – 

Anđelko Puljić, razrednik, 1.fai – Ivana Habl Ivančić, razrednica bi htjeli ići na jednodnevni 

izlet u Zagreb, ali izlet nije planiran Školskim kurikulumom te je potrebna suglasnost Vijeća 

roditelja, Nastavničkog vijeća i Školskog odbora za jednodnevnu izvanučioničku nastavu. 

 Nakon rasprave, Vijeće roditelja većinom glasova donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za izvođenje jednodnevne izvanučioničke nastave u Zagreb 1.a 

ugostiteljske struke, 1.b ekonomske i 1. fai-frizer/automehatroničar/instalater kućnih 

instalacija.   

AD 4. 

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

obavještava Vijeće roditelja da 13. ožujka 2018. godine smo pozvani u Županiju na sastanak 

ravnatelja i informatičara, a radi uvođenja programa Tehničar za računarstvo. 

Ravnatelj zahvaljuje roditeljima na dolasku.  

 

 Kako nije bilo pitanja ni prijedloga, sjednica je zaključena u 18,35 sati. 

 

 ZAPISNIČAR:            PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA: 

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

 

 
 


