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Zapisnik  
sa osnivačke sjednice Vijeća učenika održane 25. rujna 2018. godine 12:30 sati. 

 
 
  

Odjel Ime i Prezime Odjel Ime i Prezime 
1a Aurelia Kobašević 1b Mislav Miličević 

1c Petar Jurić   

2a Vanessa Vincetić 2b Neva Lončarević 

2c Dora Balentović 2d Karla Ilić 

3a Luka Jurić 3b Marino Jovanovac 

3c Klara Špoljar   

4a Mila Blaževac 4b Mia Dec 

4c Zrinka Vrabec   

5a Leon Župarić 5b Nika Marijanović 

5c Ivan Zovkić   

6a Bruno Mašić 6b Karlo Lacković 

6c Antonio Tomić 6d Dorian Petričević 

7a Sara Klarić 7b Ivan Ognjanović 

7c Lana Iljazović 7d Stela Simić 

8a Laura Marić 8b Marko Stipanović Lešić 

8c Josip Bubnjar 8d Gabrijel Jozić 

 
 
Osnivačku sjednicu Vijeća učenika otvorio je ravnatelj, Vladimir Jozanović,prof. Prozivkom 
učenika utvrđeno je da je prisutno 22 učenika od ukupno 28 učenika. 
 
Za sjednicu, ravnatelj je predložio sljedeći dnevni red: 

1. Upoznavanje s ovlastima i radom Vijeća učenika 
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća učenika 
3. Upoznavanje s Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno obrazovne 

djelatnosti 
4. Ostalo 

 



Ad 1) Pod prvom točkom ravnatelj je upoznao sve prisutne s ovlastima rada Vijeća učenika 
prema Statutu OŠ Ivana Kozarca. Upoznao je učenike da se Statutom škole osniva Vijeće 
učenika, a koje čine predstavnici učenika svakog razrednog odjela koji se biraju na satu 
razrednika.  
Predstavnik Vijeća učenika sudjeluje u radu tijela škole kada se odlučuje o pravima i 
obvezama učenika, bez prava odlučivanja.  
Vijeće učenika: 

- Promiče interese učenika i predlaže mjere za poboljšanje prava i interesa učenika  
- Daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija 
- Daje prijedloge pri provedbi kućnog reda 
- Raspravlja o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i daje prijedloge za njegovo 

unapređenje 
- Daje pritužbe ravnatelju škole, Učiteljskom vijeću i Školskom odboru glede statusa i 

položaja učenika  i poslovanja Škole 
- Raspravlja i daje prijedloge i o drugim važnim pitanjima važnim za prava, obveze i 

interese učenika. 
Ad 2) Ravnatelj je objasnio proceduru predlaganja i glasovanja za izbor predsjednika i 
zamjenika predsjednika Vijeća učenika.  
Predloženi učenici su: 

 LAURA MARIĆ – 8A 
 LEON BAOTIĆ -6B 
 LUKA JURIĆ – 3A 

 
Javnim glasovanjem za predsjednika je izabrana je Laura Marić, a za zamjenika predsjednice 
Leon Baotić. Sjednicu nastavlja voditi predsjednica, Laura Marić. Moli ravnatelja da izvijesti 
Vijeće učenika o odredbama Etičkog kodeksa neposrednih nositelja O-O djelatnosti. 
 
Ad 3) Ravnatelj je upoznao Vijeće učenika s odredbama Etičkog kodeksa neposrednih 
nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti OŠ Ivana Kozarca  Županja.  
Učitelji i stručni suradnici koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu dužni su prema 
učenicima: 

- Izvoditi odgojno-obrazovni rad u skladu s ciljevima, zadaćama i standardima 
osnovnog odgoja i obrazovanja, 

- Prenositi učenicima što stručnije znanja iz svojega predmeta ili područja, 
- Osigurati istinitost podataka i prezentaciju sadržaja primjerenu nastavnom predmetu, 
- Obrađivati nastavne sadržaje na način prihvatljiv i razumljiv učenicima, 
- Pridonositi intelektualnom razvoju učenika, 
- Saslušati i uvažavati učenikovo mišljenje, 
- Biti objektivni i nepristrani pri ocjenjivanju učenika uz obvezu suzdržavanja od svih 

postupanja kojima bi se određeni učenici preferirali, a kod drugih učenika stvarao 
osjećaj manje vrijednosti,  

- Uvažavati i prihvaćati učenike s različitim sposobnostima i interesima i omogućiti im 
odgovarajući intelektualni, emocionalni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim 
mogućnostima,  

- Poštovati i uvažavati učenikove sposobnosti te se s posebnom pažnjom odnositi 
prema učenicima s teškoćama u učenju i teškoćama u razvoju, 



- Razvijati domoljublje, svijest o nacionalnoj pripadnosti i svim vrednotama povijesne, 
kulturne i etničke baštine Republike Hrvatske. 

Nakon ravnateljevog izlaganja povela se kraća rasprava, više u smislu provjere razumijevanja 
svega navedeno. Kroz primjere iz prakse ravnatelj je ukazao na moguća kršenja odredbi 
Etičkog kodeksa.  
 
Ad 4) Pod točkom razno, školska pedagoginja je predložila mjesečne susrete Vijeća učenika, 
a s ciljem da se bolje upoznaju te djeluju u okviru svojih ovlasti. Navela je primjere aktivnosti 
kojima bi se mogli baviti, npr. bolje upoznavanje svojih prava, kako učenici mogu djelovati, 
što sve i kome mogu predlagati da svima bude bolje. Predložila je još donošenje plana rada 
za predstojeću školsku godinu, uređivanje kutka na web škole- Vijeće učenika, izrada plakata 
za školski hol, obilježavanje važnih datuma kroz godinu…  
Ravnatelj je istaknuo da mogu predlagati i različite akcije u kojima bi sudjelovali učenici, npr. 
uređivanje školskog okoliša, učionica, panoa i sl. jer smo Eko škola. 
 
Sjednica je završila u 13:00 sati. 
 
U Županji, 25.rujna 2018.godine Predsjednik vijeća 
 Laura Marić 
Zapisničar: Ljiljana Oršolić, prof.                                                                    
 


