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Obavijest roditeljima 

Vezano uz upisna područja – mrežu škola 
 

Na sjednici Školskog odbora od 25. studenog 2010. postavljeni su pitanja vezana uz Upisna 

područja, Mrežu škola: 

 

1. Što je do sada napravljeno vezano uz prijedlog Ţupanijske skupštine o izmjeni upisnih 

područja za našu školu? 

 

Odgovor: 

Poslije neslužbenog saznanja o Odluci Županijske Skupštine o upisnim područjima naša Škola 

je organizirala sastanak roditelja s mjestom boravka na spornim upisnim područjima. Ishod 

sastanka je bila Peticija kojom se traži da upisna područja za našu školu ostanu 

nepromijenjena. Istodobno su istu Peticiju potpisivali i djelatnici Škole. 

Peticija roditelja i članova sindikata  s popratnim dopisom upudena je  

- Upravnom odjelu za kulturu obrazovanje i šport Dubrovačko – neretvanske županije,  

- Upravi za školstvo Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, te  

- Ministru Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Radovanu Fuchsu.  

Od Uprave za školstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dobili smo odgovor da su 

zaprimili naš spis, a da de se o spisu očitovati kad dobiju službeni prijedlog Mreže škola od 

naše Županije. 

 

2. Koje su posljedice Odluke Ţupanijske skupštine o prijedlogu upisnih područja za našu 

školu? 

Odgovor: 

Teško je sa sigurnošdu redi koje de sve biti posljedice. No, sigurno je da de 

roditelji koji imaju mjesto boravka u Žrnovskoj Banji, Medvidnjaku, Luci (dio sv. Antuna) 

morati upisivati svoju djecu u Osnovnu školu „Ante Curad Pinjac“ u Žrnovu, a roditelji s 

mjestom boravka u Vignju i Lovištu u Osnovnu školu u Orebidu.  

Hode li se ovo odnositi samo na budude učenike (prvi razred) ili i na učenike koji su ved 

upisani – teško je redi. Sve ovisi o tumačenju ovog propisa.  

No, ukoliko se propis bude striktno provodio naša škola gubi između 70 i 80 učenika i na taj 

način izgubit de po jednu paralelu od 1. do 8. razreda. Posljedice su: 

 Maksimalan broj upisnih mjesta u prvi razred bio bi sužen sa sadašnjih 64 na 

32 učenika; 



 povedanje broja učenika u odjelima sa 20 na 30 učenika. To znači da bi se 

pedagoški standard snizio u odnosu na sadašnji. S druge strane bi se „dobio“ 

rad u jednoj smjeni učenika od 1. do 4. razreda. 

 12.5 učitelja bi izgubilo posao: 4 učiteljice razredne nastave, 1 učiteljica 

hrvatskog jezika, 1 učiteljica matematike, 1.5 učiteljica stranog jezika, 1 

učiteljica biologije i kemije, 1 učiteljica vjeronauka, 0.5 učitelja tjelesne i 

zdravstvene kulture, 0,5 učitelja tehničke kulture, 0.5 učitelja likovne kulture i 

1 stručni suradnik. 

 


