OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE
ZAGREB, SELSKA CESTA 95
Zagreb, 17. prosinca 2019.

ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA
ODRŽANE 17.12.2019. u 18.00h

Sjednica Vijeća roditelja (u daljnjem tekstu VR) održana je na temelju članka 160. Statuta Osnovne
škole Augusta Šenoe, najavljena dopisom KLASA: 003-08/19-03/10, URBROJ: 251-187-08-19-01
poslanim vijećnicima od strane predsjednika VR-a, Mislava Sepčića, dana 09.12.2019.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 01.10.2019.
Usvajanje dnevnog reda
Okolnosti tijekom i nakon štrajka
Promjene u godišnjem kalendaru škole
Epidemiološke mjere
Projekt „Prehrana“
Razno

Predsjednik VR-a, g. Sepčić pozdravlja nazočne vijećnike i ravnateljicu gđu Sauha.
Sjednici je sukladno popisu prisustvovalo 25 predstavnika razreda. Prema ukupnom broju razreda
sjednici VR-a trebalo je prisustvovati 34 predstavnika. Utvrđeno je da postoji kvorum te da se temeljem
toga svi zaključci sa sjednice VR-a smatraju valjanim.

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 01.10.2019.
Usvaja se zapisnik sa prošle sjednice.

Ad 2) Usvajanje dnevnog reda
Usvaja se dnevni red uz dodatak 4. točke „Promjene u godišnjem kalendaru škole“.

Ad 3) Okolnosti tijekom i nakon štrajka
Nekolicina vijećnika izrazila je nezadovoljstvo kako se tijekom štrajka komuniciralo sa roditeljima od
strane škole, odnosom profesora prema djeci za vrijeme trajanja štrajka, te je zamjereno što se nije
održala izvanredna sjednica VR na kojoj su se mogle raspraviti poteškoće u komunikaciji i druge koje su
se javile.
Predsjednik VR-a g. Sepčić objasnio je svoje razloge zašto nije sazvao izvanrednu sjednicu, a to su
nedovoljno iskazani interes putem mail liste svih vijećnika VR-a za održavanjem iste, te procjena da u
tijeku krize i prema „vrućim“ mailovima i bez konkretnih prijedloga za rješenje problema, ta sjednica ne
bi bila produktivna. Naglasio je da se ipak, iako pred sam kraj štrajka, uspjela kreirati lista profesora koji
nisu u štrajku po razredima kako bi roditelji znali na koju nastavu slati djecu.
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U raspravi koja je uslijedila više puta je naglašeno nezadovoljstvo preopćenitom informacijom na web
stranici škole i činjenicom da nije bilo službene informacije koja nastava se održava, gdje i po kojem
rasporedu. Također, iznešene su primjedbe da su informacije o održavanju nastave dolazile „od dolje“
preko poruka djece i mailova roditelja, a ne „od gore“ odnosno od škole.
Ravnateljica je opisala kako se situacija nije mogla znati puno unaprijed, jer svaki radnik svaki dan
može promijeniti svoj stav, odnosno da li radi ili ne i da se svaki dan ujutro radio plan rada i raspored u
ovisnosti o tome tko je radio, a tko ne. Naglasila je da je ona bila na raspolaganju svim roditeljima u bilo
koje doba dana. Naglašava da je za vrijeme štrajka vladala neizvjesnost i kaos, prihvaća kritike o lošoj
komunikaciji i kaže da je i ona iz ove situacije nešto naučila za slijedeći put.
Što se tiče plaćanja produženog dnevnog boravka u školi, ravnateljica je napomenula da se na
početku školske godine potpisao ugovor sa Gradom o fiksnoj cijeni boravka koja se plaća bez obzira da
li ga dijete pohađa ili ne, stoga se on mora platiti i za vrijeme kad je bio štrajk.
Ravnateljica je objasnila situaciju sa plaćanjem prehrane za vrijeme štrajka koja je bila osigurana za
onu djecu koja su došla u školu na temelju procjene ravnateljice i kuharica i sa željom da nitko ne
ostane bez obroka. Narudžba u OŠ I. Meštrovića je trebala biti napravljena dan ranije do 12h što je
pojedine dane dovelo do toga da je naručeno previše hrane, jer je došlo manje djece od procijenjenog.
Time je došlo do povećanog troška koji škola nema odakle nadoknaditi, stoga su, bez prethodne
najave, za studeni izdane uplatnice za prehranu svima kao da su bili u školi što je izazvalo revolt među
roditeljima. Ravnateljica je navela da se svaki roditelji koji se smatra oštećenim može javiti u
računovodstvo (mailom ili osobno) da mu se uplatnica korigira. Zahvaljuje se onim roditeljima koji su
sve platili.
Vijećnici su nezadovoljni što se informacija o situaciji sa prehranom nije na vrijeme proslijedila
roditeljima čime su se stvorile nepotrebne tenzije na relaciji škola-roditelji i poljuljano povjerenje
roditelja. Ravnateljica prihvaća odgovornost za nastalu situaciju ponovno objasnivši kako je došlo do
nje.
U nastavku rasprave ustanovljeno je da se ovaj štrajk prelomio na leđima djece koja će imati radne
subote i skraćene praznike. Primijećeno je da je kod nekih profesora koji su radili došlo do „dijeljenja“
petica onoj djeci koja su došla i neki vijećnici mole da se te ocjene izbrišu.

Ad 4) Promjene u godišnjem kalendaru škole
Budući da je škola bila djelomično u štrajku, potrebno je nadoknaditi sate koji se nisu održali, a ne
cijele dane.
Osnovne škole rade u petodnevnom radnom tjednu, što znači da radne subote mogu biti samo one
koje pripadaju tjednu u kojem je neki praznik (to su 11.1., 18.4. i 13.6.) i vjerojatno će tada nastavu imati
samo 7. i 8. razredi, jer njima nedostaje najviše sati.
Prijedlog nadoknade u našoj školi koji je išao prema Gradskom uredu (a koju Gradski ured šalje
Ministarstvu) je sljedeći:
-

23.12.2019.
7. -11.1. 2020.
14. – 18.4. 2020.
13.6. 2020.
18. -19.6. 2020.

Ako odluka Ministarstva bude drugačija od navedenog prijedloga, Vijeće roditelja će sa istom odmah
biti i upoznato.
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U skladu sa time i analizom održanih i sati koji se moraju nadoknaditi, koristeći sve moguće i potrebne
kombinacije radi se plan nadoknade po svakom pojedinom razredu o čemu će svi biti obaviješteni preko
razrednika.
Za sada je gotov raspored za 7.-11.1.2020., a krajem veljače/početkom ožujka će se ponovno
izračunati koliko sati nedostaje i raditi novi raspored nadoknade.
Sigurno je da razredna nastava (1.-4. razred), osim 4.c i 4.d neće imati potrebe za nadoknadom preko
praznika niti subotama, ali će najmanje dva puta tjedno imati povećanu satnicu (maksimalno 4 sata
obaveznih predmeta).
Što se tiče opravdavanja sati za vrijeme nadoknade u skijaškom tjednu ili za vrijeme prvotno planiranih
proljetnih praznika, do tri uzastopna dana izostanka opravdava roditelj, a do 7 uzastopnih dana
ravnateljica na zahtjev roditelja i ravnateljica kaže da oko toga neće biti nikakvih problema. Roditelji su
izraziti zabrinutost kako će im djeca nadoknaditi testove i gradivo, ako odu na planirana putovanja.
Ravnateljica kaže da za vrijeme nadoknada neće biti pisanje testova i da je cilj da se gradivo kvalitetno
nadoknadi, a ne da se djeca opterećuju i da je to iskomunicirano sa profesorima na sjednicama, te
apelira da se svako neprimjereno ponašanje profesora javi ravnateljici.
Testovi koji su upisani u e-dnevnik, moraju biti korigirani u skladu sa novonastalom situacijom i da se
zadovolji potreba za ponavljanjem.
S obzirom na okolnosti mijenja se Godišnji plan rada škole (kalendar): otkazan je Advent u Šenoi,
školski izlet pretvoren je u terensku nastavu te su zimski i proljetni praznici skraćeni sukladno planu
nadoknade.
Vijeće roditelja suglasno je sa promjenom kalendara škole.

Ad 5) Epidemiološke mjere
U školi je jesenas došlo do ponovljene pojave dječjih glisti u nižim razredima i na teren je izašla
epidemiološka služba koja je ustanovila da je 12 djece zaraženo i da škola postupa po protokolima koji
su definirani i nalaze se na web stranici škole.
Nastavno na raspravu mailom članova VR-a, vijećnica Čotić iznijela je zaključak, odnosno želju
roditelja koji su sudjelovali u raspravi da ih se o pojavi glista, uši ili drugih sličnih zaraza obavijesti preko
VR-a, a ne da se (dez)informacije šire preko djece i drugih roditelja.
Apelira se na SVE roditelje da jave u školu pojavu zaraze, što je prvi korak u protokolu.
Primjećeno je da ni liječnici opće medicine ni pedijatri ne prijavljuju pojavu zaraze nadležnoj
epidemiološkoj službi, što bi po protokolu trebali, te se upućuju roditelji da im to napomenu.
Također, razrednici bi o pojavnosti trebali obavijestiti roditelje svog razreda, ali i ravnateljicu, kako bi
preko ravnateljice i VR-a informacija došla do svih roditelja.
Predloženo je da se po potrebi pozove i angažira liječnica školske medicine da educira roditelje i djecu
kako se riješiti zaraze. Inicijativa bi se trebala provesti putem mail-a VR-a.
Nije jasno da li zaražena djeca smiju ići u školu ili ne, budući da je na uputu liječnice školske medicine
da zaraženo dijete ne smije doći u školu dok se ne „očisti“ u školu došla inspekcija s argumentom da se
djetetu uskraćuje osnovno obrazovanje i dijete se moralo pustiti u školu.
U nastavku rasprave postavilo se pitanje higijene u sanitarnim čvorovima i potrebe da roditelji
osiguraju dovoljno papira i sapuna za pranje ruku. Zbog pojave glista, pojačane su higijenske mjere.
Djeca velikom brzinom i nepotrebno troše papir za ruke, stoga se mole roditelji da ih poduče da nije
potrebno trošiti toliko papira, ali i o osnovnoj higijeni.
Zaključak je da se protokol o glistama mora nadopuniti u skladu sa prijedlozima iz ove rasprave.
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Predloženo je da se umjesto papira koriste sušilice za ruke o čijoj nabavci i učinkovitosti treba
razmisliti.

Ad 6) Projekt „Prehrana“
Kao rezultat prošlogodišnje inicijative kupnje profesionalne prerilice suđa i inox šalica, nedavno su u
školu konačno stigli perilica, vrčevi, mesoreznica i blender. Šalice još nisu stigle zbog problema kod
dobavljača, ali se očekuju u siječnju.
VR mora u narednom periodu odlučiti kamo će preusmjeriti novac koji je skupljen od roditelja tijekom
inicijative za poboljšanjem prehrane. Prijedlog je da se kupe sušilice za ruke u WC-ima, ali ravnateljica
mora provjeriti da li one ulaze u projekt sanacije sanitarnih čvorova.

Ad 7) Razno
Komunikacija unutar VR-a i princip rada
Ove godine zamrla je komunikacija putem foruma VR-a, već se vršila putem mail-a. Predsjednik VR-a
je objasnio koje su manjkavosti komunikacije mailom budući da za buduće sazive VR-a ne ostaje
nikakav trag prethodne komunikacije.
Također, napominje da je za bilo kakvu inicijativu VR-a nužna suglasnost većine (preko 50%)
vijećnika, te apelira na vijećnike da jasno izraze ukoliko žele neku inicijativu podržati.
Podsjeća i na mogućnost osnivanja i sudjelovanja u mini radnim skupinama koje se bave određenom
tematikom.
Sigurnost oko škole
Vezano za nedavnu peticiju za iscrtavanjem križanja Selske i Dragojle Jarnević kvadratičastom
mrežom koju je pokrenula jedna mama iz kvarta, izražena je zamjerka što se tražilo od VR-a da se
ponovno izjasni da li se slaže da se u školi skupljaju potpisi za peticiju, jer je VR već dalo suglasnost da
se po pitanju sigurnosti djece radi sve što će tome doprinjeti. Predlaže se da se ta inicijativa spoji sa
školskom radnom skupinom koja se bavi sigurnosti djece u prometu oko škole, jer imaju isti cilj, a
zajedno se može postići više.
Izražena je zabrinutost činjenicom da policija promet oko naše škole ne smatra kritičnim, jer još nitko
nije stradao. Također, jedan vijećnik kojemu je to struka, kaže da je činjenica da na Selskoj ima pet
traka i dva semafora dobra situacija, jer se nije lako odlučiti pretrčati pet traka kao npr. jednu i zato
dolazi do manje stradavanja, ali se slaže da se može učiniti i više kako bi se poboljšala sigurnost u
prometu.
Primijećeno je da do problema dolazi na ulazu na parking škole i vrtića sa Selske jer taj ulaz, odnosno
prijelaz pješačke staze preko tog ulaza nije dobro označen, pa se predlaže da se označi zebrom ili
katadiopterima.
Sanacija i uređenje dvorišta
Javio se arhitekt koji je zadužen za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje dvorišta i
ravnateljica će uskoro imati sastanak sa njime i Gradskim uredom. Sanacija uključuje odvodnju,
kanalizaciju, uređenje sportskih površina, ogradu i reflektore. Projektnu dokumentaciju financira
Gradska četvrt Trešnjevka-sjever, kako je i obećano.
Ravnateljica će mailom poslati vijećnicima dokument koji je dobila od arhitekta.
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Ostalo
 Vijećnica iz 1. razreda zamolila je ravnateljicu da napomene učiteljima iz boravka da malo bolje
paze na prvaše kada se nalaze na dvorištu.


Zamoljeno je da se omogući djeci da se zaključaju u WC-u, jer im inače drugi upadaju i ne mogu na
miru obaviti nuždu, pa neka djeca izbjegavaju ići na WC dok ne dođu doma. Kako se uskoro planira
obnova sanitarnih čvorova, napraviti će se i te izmjene.



Djeca iz jednog 2. razreda odlaze do aparata za kavu i kupuju napitke i kavu za učiteljicu, pa je
postavljeno pitanje da li je aparat dobro učvršćen da se slučajno ne sruši na njih, a i spomenuta je
opasnost da se djeca oprže. Odgovoreno je da je djeci odlazak i korištenje aparata za kavu
zabranjen, pa će ravnateljica vidjeti o čemu se točno raditi i upozoriti da se to ne radi.



Postavljen je upit da li postoji kontakt dežurnih učitelja za slučaj da se treba javiti da će se kasniti po
dijete. Ravnateljica je rekla da se dežurni učitelj mijenja na dnevnoj bazi, a da je za dijete osigurana
skrb sve dok roditelj ne dođe po njega i nema potrebe za javljanjem da će se kasniti. Ukoliko ipak
dođe do neuobičajenog i dugog kašnjenja, dežurni učitelj prema svojoj procjeni kontaktira roditelja.



Što se tiče parkirališta za bicikle, nema ništa novoga po tom pitanju od strane natječaja od grada, ali
je škola dobila donaciju spiralnih stalaka za bicikle koji će se montirati. Međutim, ravnateljica ističe
novi, veći problem koji se pojavio, a to su romobili koje djeca nemaju gdje parkirati, pa ih nose po
školi po stepenicama. Kaže da je potrebno zajednički razmisliti kako riješiti taj problem.



U vezi izgradnje škole Pongračevo, imamo informaciju da je dobivena pravovaljana građevinska
dozvola i da bi trebala početi sa radom u rujnu 2021.g. To će biti područna škole OŠ Augusta
Šenoe za početak samo za razrednu nastavu i imati će dvoranu. Ne zna se još po kojim kriterijima
će djeca biti dodjeljivana toj školi, jer se treba raditi i nova mreža pripadajućih ulica.



Sa učionicom u prirodi nema ništa novo, jer su do nedavno bili radovi na tom dijelu dvorišta. U
drugom polugodištu će se ponovno pokrenuti aktivnosti oko toga.



Vanjske stepenice na južnoj strani ulične zgrade su osigurane ogradom dok se ne izvrši sanacija.
Za to je potrebno odobrenje Gradskog ureda.

Sjednica VR-a je završila u 20.20 sati.
ZAPISNIČAR:
IVANA BILIĆ

Dostaviti:

1. Ivana Sauha, ivana.sauha@skole.hr; os.a.senoe@zg.t-com.hr
2. Mislav Sepčić, msepcic@yahoo.com

3. članovi Vijeća putem vrosasenoe@gmail.com
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