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Zapisnik sa sastanka Vijeća roditelja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin  

održanog 29. travnja 2021. godine s početkom u 17 sati 

 

Sastanku su uz članove Vijeća roditelja prisustvovali ravnateljica škole Zdenka Turkalj-Čohilj, voditelji 

područnih škola i stručna služba škole. 

Popis prisutnih članova Vijeća roditelja prilaže se uz zapisnik. 

Dnevni red 

1. Swot analiza 

2. Aktivnosti do kraja školske godine 

3. Pitanja i prijedlozi roditelja 

 

Sastanak  je vodila predsjednica Vijeća roditelja Nikolina Barišić Brajković. 

Ad 1) Pedagoginja Ana Vukalović pojasnila je ciljeve provođenja swot analize sa roditeljima kako bi 

analizirali trenutnu situaciju u školi. Važno je swot analizu provesti sa svim sudionicima života i rada 

škole. Već je provedena s učenicima, a planira se provesti s roditeljima i učiteljima. Cilj je doznati koje 

su to prednosti, slabosti, mogućnosti i prepreke, prema mišljenju roditelja, sve s ciljem da se unaprijedi 

rad škole u najboljem interesu učenika, roditelja i učitelja. Predložila je roditeljima područja na koja se 

roditelji mogu osvrnuti, a to su: infrastruktura škole, suradnja sa školom, vođenje škole, opremljenost 

škole, školski okoliš ili nešto drugo što oni smatraju važnim. Swot analiza se planira provesti tako da 

roditelj predstavnik razreda putem Viber grupe razgovara s roditeljima pojedinog razrednog odjeljenja 

o prednostima, nedostacima, mogućnostima i preprekama. Nakon što se usuglase, roditelj predstavnik 

tog razreda upisuje odgovore u obrazac u Google forms - u (koji će biti proslijeđeni razrednicima). Kako 

bi odgovori ostali anonimni, nigdje se ne navodi točno razredno odjeljenje (a, b, c ili d) već samo o 

kojem razredu se radi ( 1., 2., 5., …. ).  

Predsjednica Vijeća roditelja izjavila je da će ona poveznicu proslijediti  roditeljima u emailu. 

Ad 2) Pedagoginja Ana Vukalović upoznala je roditelje s aktivnostima koje će biti realizirane do kraja 

školske godine. Tijekom protekla tri tjedna stručna služba škole u suradnji sa stručnom službom dječjeg 

vrtića provodila je  procjenu spremnosti djece za upis u prvi razred OŠ. Upisi u prvi razred će se održati 

nakon 22. lipnja uz poštivanje epidemioloških mjera. U MŠ će se i sljedeće šk. g. upisati tri razredna 

odjela 1. razreda, a informacije o upisima u 1. razred roditelji će dobiti preko vrtića. Za slijedeću školsku 

godinu MZO planira  elektronske upise u 1. razred OŠ.  

Pravilnik o upisima učenika u srednju školu i raspored rokova biti će donesen početkom 5. mjeseca 
nakon čega će se organizirati roditeljski sastanci za učenike osmih razreda, a provest će se i testiranje 
za zainteresirane učenike. Otvorena je virtualna učionica za učenike 8. razreda u koju će se stavljati sve 
informacije o upisima. Generacijsko testiranje učenika 4. razreda prije polaska u 5. razred provodit će 
se krajem 5. mjeseca i početkom 6. mjeseca. U MŠ Pazin će i sljedeće godine biti četiri razredna 
odjeljenja (dolazak učenika iz PŠ Cerovlje i PŠ Gračišće). 



Ravnateljica škole Zdenka Turkalj-Čohilj upoznala je prisutne s planom ostalih aktivnosti do kraja 
školske godine: Dan škole će biti obilježen 29. svibnja kroz upoznavanje s života i djela Vladimira Nazora 
na satovima Hrvatskog jezika, Povijesti, SR, te putem Emisije o događanjima, projektima, 
zanimljivostima koje su obilježile ovu školsku godinu (preko Youtube). Također priprema se Galerija 
likovnih radova - na stranici škole i školski list Proljeće u digitalnom izdanju. Ravnateljica je podsjetila 
na kalendar rada do kraja školske godine i upoznala prisutne s Kalendarom rada za sljedeću školsku 
godinu: 18. lipnja 2021. završava nastavna godina, 21. lipnja 2021. godine planira se prijem sudionika 
županijskih i državnih natjecanja, a dopunski rad će biti 24.,25., 28., 29. i 30. lipnja - (10 sati max. po 
predmetu/2 predmeta). 

Donesen je Kalendar rada za 2021./22. godinu koji definira 6. rujna 2021. početak nove školske godine, 
a završetak 21. lipnja 2022. Odmori za učenike biti će: jesenski odmor - 2. i 3. studenog 2021., 1. dio 
zimskog odmora - 24.12.2021. - 7.1.2022., 2. dio zimskog odmora - 21.- 25.2.2022., proljetni odmor - 
14. - 22.4. 2022. godine.   

Ravnateljica je informirala prisutne o provedenim aktivnostima za donošenje nove mreže škola. Školski 
odbor je usvojio prijedlog nove mreže škola prema kojemu bi sadašnja škola bila podijeljena na dvije 
škole: Škola središnje Istre  koju bi činile sadašnje Područne škole Trviž, Karojba, Motovun, Tinjan i Sv. 
Petar u Šumi i  OŠ Vladimira Nazora Pazin koju bi sačinjavale sadašnja MŠ Pazin, Cerovlje, Gračišće, 
Lupoglav i  Glazbeni odjel. Gradsko vijeće Grada Pazina usvojilo je taj prijedlog, a Grad Pazin je 
proslijedio prijedlog Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Hrvatski sabor – donosi konačnu mrežu škola 
(najkasnije do kraja 2022. godine). 

Ravnateljica je informirala prisutne o poduzetim aktivnostima vezanim za Dječje odmaralište Špadići: 
izvršena je parcelacija zemljišta, planira se prodaja dijela zemljišta, na postojećem objektu predložena 
je rekonstrukcija u vrijednosti od 4.7 mil. kuna, projekt je prijavljen preko LAGUR-a i čeka se novčana 
pomoć od 2.6 mil. kuna preko projekta.  Možda bude moguća je organizacija ljetovanja za učenike već 
na kraju iduće školske godine. 

Ad 3) Predsjednica Vijeća roditelja pozvala je prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. 

Marina Kustić se javila i pohvalila inicijativu Škole o održavanju ovog sastanka i provođenju swot analize 
s roditeljima. Iznijela je problem učenika i roditelja 5. razreda MŠ zbog samog navikavanja učenika tog 
uzrasta na novi način rada i dugog trajanja online nastave. Izrazila je zadovoljstvo boljom kvalitetom 
rada i pohvalila trud učitelja u odnosu na prošlu godinu. Roditelji razreda kojeg je ona predstavnica su 
se sastali i pripremili dopis školi i stručnoj službi RV i UV jer se prilikom održavanja nastave online 
dešavaju dvije krajnosti gdje pojedini učitelji ne održavaju nastavu putem video poziva, a djeca samo 
dobivaju upute te sama moraju usvajati nastavne sadržaje i onih koji nastavu održavaju redovito preko 
video poziva. Drugi problem odnosi se na odgađanje pisanih provjera, što kasnije stvara problem 
preopterećenosti učenika. Traži se sustavno rješavanje, kako bi se sva nastava odvijala putem video 
poziva. Također problem je što se od učenika traži da pristupaju nastavi putem dva uređaja što je 
također učenicima stvara probleme. Pisani dokument kojeg su pripremili roditelji biti će proslijeđen 
ravnateljici i stručnoj službi škole.    

Ravnateljica škole Zdenka Turkalj-Čohilj zahvalila se na konstruktivnom prijedlogu za poboljšanje rada. 
Objasnila je da su učitelji dobili upute da nastavu održavaju prema rasporedu uz kameru i/ili video 
materijale, kako bi bili online s učenicima. Problem su i ispiti, vrednovanje istih i traže se najbolja 
rješenja. Teško je učenicima ali i učiteljima. Prijedlozi će biti razmotreni i raspravljeni na UV. 

Luciju Krizmanić je zanimalo je li nastava putem video poziva izvediva i za razrednu nastavu, na što je 
ravnateljica odgovorila da je to moguće i da se na to potiče učiteljice.  

Sandra Sloković potvrđuje da je to izvedivo i primjenjivo u 2. razredu (učiteljica Ivana Baća). Gotovo svi 
učenici se uključuju, čak se i sami učenici bez pomoći roditelja mogu dobro snaći u tome. Pohvaljuje 
ovakav način rada učiteljice.  

Ravnateljica škole Zdenka Turkalj-Čohilj zahvalila se na prijedlogu i iznijela da će tražiti od svih učiteljica 
da nakon 10. svibnja svi u RN otvore svoje učionice i pređu na ovakav način rada. 



Martina Brajković smatra da je učenicima 5. razreda PŠ Tinjan jako teško i komplicirano jer nisu dobro 
određeni rokovi za izradu zadaća, da ima problema s ocjenjivanjem radova učenika, da se od učenika 
traže radovi koje su ostali učenici radili na nastavi tijekom sata iako je u to vrijeme dijete bilo bolesno. 
Majka kaže da imaju loše veze pa i to stvara probleme učenicima, a neki učitelji to ne priznaju. Želi da 
se definiraju rokovi za predaju zadaća, da se jasno definiraju pravila za učenike, ali i da učitelji poštuju 
dogovoreno. Također učenici se nisu uključili na sat razrednika pa su dobili neopravdane sate. O 
problemima rada već je izvještavala razrednicu i ravnateljicu škole. 

Ravnateljica škole Zdenka Turkalj-Čohilj zahvalila se na mišljenju i odgovorila da Pravilnik o ocjenjivanju 
je i dalje u primjeni bez obzira na ove izvanredne okolnosti. Primjedbe će biti razmotrene i raspravljene 
na UV i biti će donese odluke vezano za navedene probleme. 

Marina Kustić izjavila je da je nezgodno prozivati pojedine učitelje i da se to riješi preko razrednika i 

roditeljskog sastanka. 

Martina Brajković izjavljuje da su pokušali preko razrednice, ali su dobili odgovor da su učitelji 

tolerantniji, iako učitelji i dalje pišu opaske u e-dnevnik da se učenici ne javljaju jer ih izbacuje iz 

sistema. Smatra da ih učitelji ne razumiju i to je mišljenje većine roditelja iz razreda.  

Ravnateljica škole Zdenka Turkalj-Čohilj odgovorila je da razumije problem i zna da je svima teško, da 

je teško kada se učenici ne javljaju redovito na pozive, ponekad uopće. Također priprema i praćenje 

kod ovakvog načina rada zahtijeva puno više vremena i truda učitelja. 

Predsjednica Vijeća roditelja je zahvalila i pohvalila trud, toleranciju i strpljenje učitelja koji rade s 

osmašima. Pohvalila je spremnost na suradnju i pomoć učitelja kako bi učenicima pomogli u rješavanju 

zadataka koje nisu shvatili i tako pružili maksimum. To je mišljenje većeg broja roditelja u njihovom 

razredu. 

Marina Kustić požalila se da se vraćanja u školske klupe, nakon online nastave, svelo samo na ispitivanje 

učenika i izazvalo dodatni stres kod učenika. 

Ravnateljica škole odgovorila je da učenici trebaju redovito raditi te da ispitivanja mora biti, jer na kraju 

svi moraju biti ocijenjeni. 

Ravnateljica je na kraju dodala da se u PŠ Motovun planira obnova dijela krovišta kako bi se osposobile 

potrebne učionice, ako bude moguće i kuhinja. Planira se ulaganje u projekt dogradnje, odnosno 

izgradnje PŠ Trviž.  

Ravnateljica i predsjednica Vijeća roditelja zahvalile su se na suradnji. 

Sastanak je završio u 18 sati. 

 

                   Zapisničar 

    Mirjana Flego, v.r. 

 


