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Zagreb, 23. kolovoza 2021. 

OŠ S.S Kranjčevića 

Sanja Hrvojević, voditeljica Vijeća učenika  

Izvješće o radu Vijeća učenika na kraju školske godine 2020./21. 

Tijekom školske godine 2020./21., Vijeće učenika sastalo se sedam puta. Šest sastanaka 

održano je u videokonferencijskom alatu Zoom zbog poštivanja epidemioloških mjera u 

održavanju izvannastavnih aktivnosti mješovitih grupa učenika. Sjednice su se održavale u 

večernjim satima zbog poštivanja školskih obveza učenika. Završna (sedma) sjednica održana 

je u srijedu, 16. lipnja na školskom poligonu/parku.   

Zbog sastanaka na daljinu, u rad Vijeća učenika bili su uključeni učenici, predstavnici 

razreda i njihovi zamjenici od četvrtog do osmog razreda za koje je procijenjeno da su dovoljno 

informatički pripremljeni za takav način rada.   

Za potrebe rada Vijeća učenika kreirana je u alatu Google classroom virtualna učionica 

Vijeće učenika SSK u koju je tijekom nastavne godine bilo upisano 30 učenika, predstavnika i 

zamjenika. Svi materijali nužni za rad Vijeća i pozivi na sastanke objavljivani su u virtualnoj 

učionici. 

Na sastanke su pozivani ravnateljica škole, Melita Haluga i pedagoginja škole, Branka 

Kuruzović, koje su se pozivima odazivale i nazočile sastancima. 

Na prvoj sjednici Vijeća učenika održanoj 26. studenoga, koju je vodila voditeljica 

Sanja Hrvojević, učenici su upoznati sa zakonskim okvirom rada Vijeća učenika i pravima i 

obvezama članova Vijeća učenika. 

Na drugoj sjednici Vijeća učenika održanoj 2. prosinca, glasovanjem na daljinu za 

predsjednika Vijeća učenika izabran je učenik 8.a razreda Matija Prosinečki, a za njegovu 

zamjenicu, učenica 8.b razreda Luna Mađerić. 

Na prvoj i drugoj sjednici učenici su također raspravljali o aktualnim problemima 

boravka učenika u školi, a to su bili ormarići učenika koje koriste učenici od petog do osmog 

razreda i urednost učionica nakon jutarnje smjene nastave i problematika boravka dva razreda 

u istoj učionici tijekom radnog dana u dvije smjene. 

Treću sjednicu Vijeća učenika vodio je predsjednik, učenik Matija Prosinečki. Na 

sjednici se raspravljalo o komunikaciji učenika s učiteljima i problemima koji nastaju zbog 

šumova u komunikaciji između učenika i učitelja. 

Na četvrtoj sjednici koju je vodio predsjednik Vijeća učenika napravljen je po razredima 

rezime nastave prvog polugodišta koja se odvijala u dvije smjene i sa izostankom kabinetske 

nastave u predmetnoj nastavi. 

Tijekom drugog polugodišta, zbog školskih obveza učenika i izmjene redovite i nastave 

na daljinu, Vijeće učenika sastalo se tri puta. 
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Peta sjednica Vijeća učenika održana je 1. ožujka. Članovi Vijeća učenika pod 

moderiranjem voditeljice, Sanje Hrvojević sudjelovali su u radionici  Da sam ja 

učitelj/učiteljica. Cilj radionice bio je upoznavanje učenika s tipovima nastavnih sati i oblicima 

rada na nastavi. 

Šesta sjednica Vijeća učenika održana je 31. svibnja. Na sjednici su učenici upoznati s 

radom ureda Pravobraniteljice za djecu i natječajem za Mrežu mladih savjetnika 

Pravobraniteljice za djecu. Učenici su upoznati sa radom savjetodavnog tijela Mreže mladih 

savjetnika koje djeluje pri uredu Pravobraniteljice i koje okuplja učenike 12.-18. godina starosti. 

Učenici su također upoznati s uvjetima i načinima prijavljivanja na natječaj za nove članove 

Mreže mladih savjetnika koji se odvijao u mjesecu lipnju. Raspisivanje i uvjeti natječaja bili su 

glavni povod za sazivanje sjednice. 

Sedma sjednica Vijeća učenika održana je na školskom poligonu/parku 16. lipnja s 

početkom 12:45 sati. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća učenika, Matija Prosinečki koji se 

učenicima obratio i prigodnim govorom u kojem se osvrnuo na svoj rad u Vijeću učenika kao 

predsjednik i na svoj boravak u školi tijekom osnovnoškolskog obrazovanja kao učenik osmog 

razreda koji nastavlja školovanje u srednjoj školi. Sjednici je nazočila ravnateljica škole, Melita 

Haluga koja je učenicima podijelila zahvalnice za sudjelovanje u radu Vijeća učenika ove 

školske godine i prigodnim obraćanjem pohvalila učenike za njihov angažman u Vijeću 

učenika. Po završetku sjednice, pod pokroviteljstvom ravnateljice, za učenike je priređena 

prigodna zakuska.    

Sjednicama je u pravilu redovno nazočilo od 13-16 učenika izuzev Završne sjednice 

kojoj je nazočila većina predstavnika i zamjenika od 4.-8. razreda. 

U svrhu predstavljanja i transparentnosti rada Vijeća učenika, u toku zimskog odmora 

učenika, na mrežnoj stranici škole izrađena je stranica „Vijeće učenika“ s ciljem kontinuiranog 

praćenja rada Vijeća učenika. Stranicu je redovito ažurirala i vodila voditeljica. 

Posljednjeg tjedna nastave, preko platforme Virtualne učionice, učenici su riješili 

Anketu o radu Vijeća učenika u Google obrascu. Rješavanju ankete pristupilo je 14 učenika. 

Ocjenom odličan 12 učenika (85,7 %) ocijenilo je pripremljenost i vođenje sjednica Vijeća 

učenika. Zanimljivost tema i radionica na sjednicama Vijeća učenika 6 učenika (42,9%) 

ocijenilo je kao jako zanimljivo, a 5 učenika (35,7%) ocijenilo je kao zanimljivo. Sveukupni 

rad Vijeća učenika 10 učenika (71,4%) ocijenilo je ocjenom odličan, a 3 učenika (21,4%) 

ocjenom vrlo dobar. Deset učenika (71,4%) planira se sljedeće školske godine  kandidirati za 

predstavnika/predstavnicu svog razreda.  

Vijeće učenika u zahtjevnim okolnostima održavanja nastave ove školske godine uz 

prilagodbu na virtualni način rada, uspješno je odradilo kurikularno planirane ciljeve i ishode 

aktivnosti.   

Izvješće sastavila 

Sanja Hrvojević 


