REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZAGREBAČKA
Osnovna škola Dubrava
Svete Margarete 15, 10 342 Dubrava
Tel. 2725-418, 2725-219
e-pošta: os-dubrava@os-dubrava.skole.hr
KLASA:003-08/21-02/05
URBROJ:238/44-02-21-1
U Dubravi, 28. lipnja 2021.
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Dubrava održane 28. lipnja 2021.
s početkom u 17.00 sati
Nazočni članovi Vijeća roditelja: Patricija Kolarek, Ana Badrov Valentak, Karolina Pavić, Ivica
Bajkovac, Vlatka Vacenovski, Emanuela Kamenečki, Igor Poljak, Stevo Jagar, Željka Štrbenac,
Darko Major, Helga Vreš, Vladimir Šatrak, Maja Miklečić, Nikolina Jelić. Natalija Matulić,
Nenazočni članovi Vijeća roditelja: Mirela Tomić, Danijela Sever, Martina Habijančić, Daliborka
Kovačević,, Danijela Filipović, Helena Sabolić, Martina Vlašić, Ana Totić, Ankica Mičuda,
Emina Kovačević, Mirela Kordić, Igor Bratić.
Ostali nazočni: Marijana Kozumplik Kemenović, ravnateljica OŠ Dubrava; Elvis Zalović, stručni
suradnik pedagog OŠ Dubrava.
Zapisničarka: Helga Vreš
Predsjednik Vijeća roditelja Igor Poljak pozdravio je nazočne i otvorio sjednicu Vijeća roditelja.
Nakon prozivanja članova Vijeća roditelja Osnovne škole Dubrava utvrdio je da je od 28 članova
nazočno 15 članova. U pozivu za sjednicu članovi Vijeća roditelja primili su prijedlog dnevnog
reda. Na sjednici se utvrđuje sljedeći
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Dubrava u šk. god.
2020./2021. održane 22. ožujka 2021. godine,
2. Izvješće o stanju sigurnosti, provedbi preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju
zaštite prava učenika u Osnovnoj školi Dubrava u šk. god. 2020./2021.,
3. Osvrt na provedene aktivnosti u drugom obrazovnom razdoblju u šk. god. 2020./2021.
4. Uspjeh učenika na kraju nastavne godine 2020./2021.
5. Ostala pitanja i prijedlozi.

Predloženi dnevni red nazočni članovi Vijeća roditelja jednoglasno su usvojili.

Ad.1
Predsjednik Vijeća roditelja Igor Poljak je pitao prisutne imaju li kakve primjedbe na Zapisnik sa
sjednice održane 22. ožujka 2020. godine. Budući da nije bilo primjedbi na Zapisnik, isti je
jednoglasno usvojen.

Ad.2
Predsjednik Vijeća roditelja Igor Poljak je pitao prisutne imaju li kakve primjedbe na Izvješće o
stanju sigurnosti, provedbi preventivnih programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava
učenika u Osnovnoj školi Dubrava u šk. god. 2020./2021.. Budući da nije bilo primjedbi na
Izvješće, isto je jednoglasno usvojeno.

Ad.3
Ravnateljica je dala kratki osvrt na aktivnosti i događanja tijekom drugog obrazovnog razdoblja.
U ožujku su provedena Županijska natjecanja iz informatike, fizike, biologije i geografije te
Smotre: LiDraNo i Građanski odgoj i obrazovanje. Dana 28. ožujka 2021. u Malinskoj je održano
prvenstvo Hrvatske – samostrel Field 18m. U kategoriji kadeta, učenik Fran Štehec Sušac je
osvojio 2. mjesto (srebrnu medalju), a Leonard Domgjoni je osvojio 7. mjesto.
Ekipno ekipa SD "Dubrava 1094" u sastavu Leonard Domgjoni, Fran Štehec Sušac i Patrik Vuk
je osvojila 3. mjesto (brončanu medalju).
Navela je sva školska, gradsko-općinska i županijska natjecanja (sva natjecanja popraćena su
vijestima na stranici škole) u kojima su sudjelovali učenici naše škole sa svojim mentorima, a to
su:
ŠKOLSKA: LIDRANO, BIOLOGIJA, ENGLESKI JEZIK,FIZIKA, GEOGRAFIJA,
INFORMATIKA i KEMIJA.
ŽUPANIJSKA: INFORMATIKA (D. JAGAR 5.MJESTO)
FIZIKA (L. ČUS 33. MJESTO, M. JAMBRUŠIĆ 39.MJESTO)
KEMIJA (M. JAMBRUŠIĆ 22.MJESTO)
BIOLOGIJA (L. ČUS 11. MJESTO)
GEOGRAFIJA (N. BUKAL 25.MJESTO, F. HORVAT 24.MJESTO)
SMOTRA UČENIČKIH ZADRUGA
SMOTRA GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
SMOTRA LIDRANO
Također smo u školi u ožujku obilježili DAN OČEVA, MEĐUNARODNI DAN SREĆE,

LJUBIČASTI DAN, SVJETSKI DAN VODA, u travnju DAN PLANETA ZEMLJE, SVJETSKI
DAN SVJESNOSTI O AUTIZMU, u svibnju MAJČIN DAN, DAN EUROPE,MJESEC
ZAŠTITE OD POŽARA, SVJETSKI DAN ČITANJA NA GLAS, MEĐUNARODNI DAN
OBITELJI, u lipnju obilježen DAN ŠKOLE raznim aktivnostima unutar razrednih odjela (osvrt na
provedene aktivnosti objavljen na mrežnoj stranici škole).
Osim toga, provedeni su i brojni projekti kao npr. 2021. GODINA ČITANJA, PRIKUPLJANJE
STARIH BATERIJA, PLASTIČNIM ČEPOVIMA DO SKUPIH LIJEKOVA, FILCAJ
SOLIDARNOSTI (završna aktivnost predviđena je za rujan), E-TWINING PROJEKTI,
PROJEKTI U RAZREDNOJ NASTAVI, PROJEKTI U PREDMETNOJ NASTAVI, zatim projekti
ŠKOLE ZA AFRIKU I JUMICAR te humanitarne akcije: ZA BOLESNU UČENICU 3.
RAZREDA (prikupili 1.650,00 KN) , ZA STRADALE U POTRESU, ZA OBITELJ PREMINULE
I. ŠAGOVAC.
Ravnateljica je nazočne izvijestila i o nekim aktivnostima i projektima provedenim na razini škole:
- Projekt "Nacionalno praćenje učinaka pandemije Covid-19 i potresa iz 2020. godine na odgojnoobrazovni proces u Republici Hrvatskoj" - provedba istraživanja s učenicima 4., 6. i 8. razreda i
djelatnicima škole;
- Prijava u projekt „Jačanje STEM vještina u osnovnim škola i razvoj Regionalnih znanstvenih
centara” (kroz koji bi se omogućilo opremanje kabineta za Fiziku, Biologiju, Kemiju, nabava
materijala za robotiku i sl.) - ovdje ravnateljica naglašava važnost razvijanja STEM vještina i
dugoročnog ulaganja u njih te podsjeća na uspjeh K. Bilanovića koji je 2019. postigao značajan
uspjeh osvojivši 3. mjesto na državnom natjecanju iz automatike uz mentora I. Košića. ;
- Projekt e-Škole nastavlja se s projektnim aktivnostima u području izgradnje bežične mrežne
infrastrukture u područnim školama koje broje manje od 30 učenika;
- CARNET je u sklopu projekta e-Škole izradio trajne natpisne ploče za škole u projektu koje su
postavljene u OŠ Dubrava i PŠ Farkaševac
Slijedilo je izvješće o broju razrednih odjela koji su bili u samoizolaciji: 1.F, 2.F, 4.a, 4.b, 4.NK
1.-4.Bolč, 5.a, 5.F, 6.a, 6.c, 6.F, 7.a, 7.c, 7.F, 8.b, 8.F, POOG
U tijeku je dopunska nastava, sjednice i upisivanje u e-maticu, matičnu knjigu, ispis svjedodžbi,
upisi u 1. razred SŠ, a dogovorena je podjela svjedodžbi za učenike osmih razreda 30.6.2021.,
podjela svjedodžbi za učenike 1.-7. razreda 2.7.2021., potpisivanje Prijavnica za učenike osmih
razreda 7.7.2021.

Uslijedilo je izvješće pedagoga, gosp. Elvisa Zalovića o provedenim upisima u 1. razred te je u
matičnu školu upisano trideset i pet učenika, sedmero djece ima odgodu upisa, a jedno dijete ima
prijevremeni upis u prvi razred. U PŠ Farkaševac upisano je osam učenika, PŠ Bolč jedan učenik,
a u PŠ Nova Kapela nije upisan ni jedan učenik u prvi razred (2 učenika s tog područja pohađat će
prvi razred u matičnoj školi).

Organizirani su i roditeljski sastanci za roditelje učenika budućih prvih razreda koji će se održati
29. lipnja što se pokazalo dobrom praksom iz prethodnih godina jer roditelji na vrijeme dobiju niz
važnih i potrebnih informacija te im susret u rujnu nije i prvi s budućom učiteljicom.

Ad.4
Pedagog škole, g. E. Zalović, iznosi osvrt na uspjeh učenika na kraju nastavne godine 2020./2021.
Na samom početku iznosi kako je ovo bila vrlo zahtjevna godina, kako za učenike, tako i za
nastavnike, a uz sve samoizolacije i on-line nastavu može se zaključiti kako takva nastava može
biti uspješna no za djecu je u svakom slučaju bolje da su u školi uživo. Uz to, naglašava važnost
prvih godina u životu djeteta – koliko roditelj, sredina, pozitivni poticaji iz okoline, naglašavanje
pozitivnih vrijednosti i dobar odnos roditelja i škole mogu utjecati na dijete već u tim ranim
godinama.
Izvješće o uspjehu učenika viših razreda:
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Na kraju izvješća pedagog poziva roditelje da budu podrška jedni drugima, da njeguju pozitivne
vrijednosti unutar obitelji čime ih prenose i na djecu, da osvijeste svoju roditeljsku ulogu i
postavljaju djeci granice i održavaju strukturu u odgoju.

Ad.5
- g. Jagar postavlja pitanje što će biti s aktivnošću Tamburaši budući da je naš dugogodišnji
suradnik g. Kovačić nažalost preminuo.
Ravnateljica također izražava žaljenje i tugu zbog toga te odgovara kako je u planu kontaktirati
novog nastavnika i pokušati organizirati nastavak aktivnosti.
- Ravnateljica izvješćuje kako je agencija Kontakt – tours, koja je bila organizator završnog
putovanja za učenike osmih razreda, trenutno u blokadi te nema trenutno nema mogućnosti
povrata uplaćenih sredstava. Naglašava kako u ovom slučaju Škola malo može napraviti budući
da se ugovor o putovanju sklapa između roditelja učenika i agencije, ali će napraviti sve što je u
njenoj moći da se nešto od prava ostvari.
Dodatnih pitanja i primjedbi nije bilo.
Ravnateljica i predsjednik Vijeća roditelja zahvaljuju se svim članovima Vijeća i suradnicima na
suradnji tijekom školske godine 2020./2021.

Zaključeno s radom u 18.00 sati.

Zapisničar:
Helga Vreš

Predsjednik Vijeća roditelja
Igor Poljak

