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ZAPISNIK s 

prvog Vijeća roditelja održanog u utorak 

26. 9. 2018. s početkom u 17,00 sati 

 

DNEVNI RED: 
1. Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja 2018./2019. 

2. Prijedlog Školskog kurikuluma Gimnazije A.G.Matoša za školsku godinu 

2018./2019. 

3. Prijedlog Godišnjeg plana i programa Gimnazije A.G.Matoša 2018./2019. 

4. Izvještaj o radu Gimnazije 2017./2018. 

5. Informacija o uspješnosti upisa maturanata u akademsku godinu 

2018./2019. 

6. Razno 

 

Prisutni: Anita Ljubičić, Mirjana Smičić Slovenec, Romana Vrgoč, Karolina Balen, 

Mirjana Smolić, Davor Martinec, Vlasta Mirka Videk, Goran Stuhne, Vesna Mihelić, 

Stanislava Hrastinski, Snježana Jakuš, Mladen Vučković, Natalija Đuran Tršinski, 

Ivanka Krajačić,  

Odsutni: Tihomir Borovčak, Dragutin Pilarić 

 

Ad1.) Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja 2018./2019. 

 

Ravnateljica je prisutnima podijelila Knjižice uspjeha 2017./2018., školsku 

publikaciju o uspjesima učenika te Izjave o povjerljjivosti, usuglašene sa 

Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

Nakon što su se prisutni roditelji potpisali na listu prisutnih, ravnateljica se 

predstavila novom sastavu Vijeća roditelja školske godine 2018./2019., te 

pozvala svakog prisutnog roditelja da se također predstavi s par riječi, kako 

bismo se upoznali i mogli lakše pristupiti izboru predsjednika i zamjenika 

predsjednika Vijeća roditelja.  

Nakon toga ravnateljica je iščitala prava  i obveze članova Vijeća roditelja 

popisane u Statutu škole, te u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i 

srednjim školama i upoznala prisutne s navedenim.  

Potom se prešlo na davanje prijedloga za predsjednika i zamjenika 

predsjednika Vijeća roditelja za ovu školsku godinu: predloženi su Mirjana 

Smolić, Vlasta Mirka Videk i Romana Vrgoč koji su prihvatili kandidaturu, te se 

pristupilo glasovanju.  

Prilikom dizanja ruku za predsjednika VR 12 roditelja je dalo glas za Mirjanu 

Smolić, te po 2 boda za Vlastu Mirku Videk i Romanu Vrgoč.  Stoga je 

ponovljenim dizanjem ruku glasano za zamjenika, te je s 9 glasova izglasana 

Vlasta Mirka Videk. Stoga je Mirjana Smolić izabrana za predsjednicu, a Vlasta 

Mirka Videk za zamjenicu predsjednice Vijeća roditelja u šk.g. 2018./2019. 

 

Ad-2) Prijedlog Školskog kurikuluma Gimnazije A.G.Matoša za školsku 

godinu 2018./2019. 

Ravnateljica je projicirala Školski kurikulum, te prezentirala i opisala aktivnosti 

koje škola planira provesti tijekom godine. 
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U stvaranju Školskog kurikuluma sudjeluje cijelo Nastavno vijeće predlažući 

aktivnosti, projekte, izlete, njihove nositelje, ciljeve koji se njima žele postići, 

način njihove realizacije, vremenski period njihova odvijanja te vrednovanje 

ostvarenog. 

Ravnateljica napominje da kvaliteta sadržaja Školskog kurikuluma uvelike 

zavisi i od afiniteta i ambicioznosti učenika naše Škole tako da se možemo 

pohvaliti između ostalog: opsežnom dodatnom nastavom, velikim 

zanimanjem jezičnih odjeljenja za slušanje talijanskog jezika, odgojem za 

ljudska prava kao predmetom koji se sluša od 2004. godine, Volonterskim 

klubom naše škole, koji je također iznimno aktivan kao i Školski športski klub 

„Victoria“, a kao način praktičnog učenja zamišljena je bogata terenska 

nastava i izleti čiji je cilj pripremiti učenike za samostalni i istraživački rad, 

istovremeno postižući suvremen pristup nastavi i obradi tema iz pojedinih 

predmeta. Ove je godine ponuđeni program terenske nastave vrlo bogat, 

uz napomenu da ima mnogo fakultativnog programa, što znači da učenici 

nisu obvezni ići, no mogu ukoliko ih pojedino područje zanima. 

Od ostalih aktivnosti ravnateljica spominje participaciju škole u organizaciji 

Dana K. Š. Gjalskog, Klasični koncert, Otvorena vrata Škole –način našeg 

predstavljanja našim budućim učenicima, tiskanje godišnje knjižice uspjeha 

naših učenika… 

Ravnateljica predlaže glasovanje o predloženom Školskom kurikulumu te 

članovi Vijeća roditelja jednoglasno donose   

O d l u k u 

Prihvaća  se prijedlog Kurikuluma Gimnazije Antuna Gustava Matoša za 

2018./2019. 

 

Ad 3) Prijedlog Godišnjeg plana i programa Gimnazije A.G.Matoša 

2018./2019. 

 

Ravnateljica započinje izlaganje objašnjenjem što je zapravo Godišnji plan 

i program, koji su njegovi dijelovi, i čime propisana obveza njegova 

donošenja te kako to funkcionira u našoj Školi. 

Ravnateljica potom detaljnije, projekcijom sadržaja cjelokupnog 

dokumenta upoznaje članove s pojedinim dijelovima Godišnjeg plana i 

programa, te povremeno prikazuje određene dijelove GPP-a radi 

pojašnjenja. 

 

Po završetku izlaganja, ravnateljica predlaže glasovanje o predloženom 

Godišnjem planu te članovi Vijeća roditelja jednoglasno donose   

O d l u k u 

Prihvaća  se prijedlog Godišnjeg plana i programa Gimnazije Antuna 

Gustava Matoša  

za 2018./2019. 

 

Ad4.) Izvještaj o radu Gimnazije za 2017./2018. 

 

Potom je ravnateljica pročitala Izviješće o radu Gimnazije za šk.g. 

2017./2018., dajući pri tom informaciju o broju učenika ukupno, po učenju 

izabranih stranih jezika, izbornoj i fakultativnoj nastavi, broju djelatnika škole, 
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ukupnom uspjehu učenika na kraju nastave i na maturi, o mjerama 

sprečavanja i poticanja, kulturnoj i javnoj djelatnosti škole, školskim izletima, 

školskim stručnim ekskurzijama i školskim ekskurzijama, izvanučioničkoj i 

fakultativnoj nastavi, događanjima u školi po mjesecima, izdavačkoj djelatnosti 

škole, te tijelima koja djeluju u sklopu škole. 

Po završetku izlaganja, ravnateljica predlaže glasovanje o predloženom 

Izvještaju o radu Gimnazije za 2017./2018. te članovi Vijeća roditelja 

jednoglasno donose   

O d l u k u 

Prihvaća  se Izvještaj o radu Gimnazije za 2017./2018. 

 

Ad5.) Informacija o uspješnosti upisa maturanata u akademsku godinu 

2018./2019. 

 

Ravnateljica moli članove za još malo strpljenja, želeći prezentirati ukratko i  

izviješće o uspješnosti upisa maturanata na fakultete pa potom daje sažetu 

informaciju o upisu učenika na fakultete.  

Istaknuto je da je od 110 učenika njih 89 upisalo svoj prvi  izbor fakulteta, što 

je iznimno pohvalno za školu, te ih najveći broj upisuje Sveučilište u Zagrebu.  

 

Ad6.) Razno  

Nije bilo pitanja po ovoj točki te je sastanak završen. 

 

Sastanak Vijeća roditelja završen je u 18:00. 

 

 

PREDSJEDNICA       RAVNATELJICA 

VIJEĆA RODITELJA     

Mirjana Smolić     Bibijana Šlogar, prof. 


