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POMORSKA ŠKOLA 

SPLIT, Zrinsko-frankopanska 36 

Klasa: 602-03/17-01/07 

Ur. broj: 2181-79-17-02-1 

Split, 8. veljače 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 

s 3. sjednice Vijeća roditelja Pomorske škole, Split, održane dana 8. veljače 2017. godine, s 

početkom u 18:30 sati, u učionici 305. 

 

Sjednicu Vijeća roditelja otvorila je predsjednica Vijeća roditelja. Utvrdio je, da je od 

ukupnog broja 28 članova sjednici nazočno 18 članova, dakle natpolovična većina ukupnog 

broja članova, čiji se popis prilaže uz ovaj zapisnik kao njegov sastavni dio. Predsjednik je 

predložio sljedeći 

 

 

S a d r ž a j   r a d a : 

 

1. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice Vijeća roditelja, od 26. listopada 2016. 

2. izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, 

3. plan odlaska na ekskurziju. 

 

Predloženi sadržaj rada je jednoglasno prihvaćen od strane nazočnih članova Vijeća roditelja. 

 

AD 1) 

Na zapisnik s prošle sjednice Vijeća roditelja održane dana 26. listopada 2016. nije bilo 

primjedbi ni dopuna, te je zapisnik jednoglasno (većinom glasova ukupnog broja članova) 

usvojen. 

 

AD 2) 

Pedagoginja je obavijestila Vijeće roditelja da su na snagu stupile promjene u Pravilniku o 

kriterijima za izricanje pedagoških mjera, konkretno promjene u vezi s načinom opravdavanja 

učeničkih izostanaka. Sada roditelji mogu naknadno usmeno opravdati izostanak svoga djeteta 

ako se radi o najviše tri radna dana i za to nije potrebna nikakva ispričnica. To mogu činiti 

neograničen broj puta tijekom školske godine. I dalje vrijedi pravilo da to moraju učiniti u 

roku od pet radnih dana te da za više od tri radna dana moraju dostaviti ispričnicu liječnika ili 

neke institucije. 
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AD 3) 

Profesor Željko Batistić, razrednik 3. c razreda, izvijestio je Vijeće roditelja o namjeri odlaska 

na ekskurziju. Šest razreda planira u kolovozu ili rujnu ići u Prag, što uključuje i posjet Beču. 

To su 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e i 3. f s razrednicima prof. Milinovićem, prof. Turić, prof. 

Batistićem, prof. Romac, prof. Novaković i prof. Petrušićem. Prof. Batistić predstavio je 

program ekskurzije i naglasio da će svi razredi (sva usmjerenja) biti uključeni i u različite 

obrazovne sadržaje. 

 

Vijeće roditelja jednoglasno je podržalo odlazak na ekskurziju. 

 

 

Sjednica Vijeća roditelja završena je u 18:55 sati. 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:        PREDSJEDNIK VIJEĆA 

         RODITELJA: 

 

______________________                 ______________________  

 

 

 

Dostaviti: 

- ravnatelju Škole 

- pedagoginji 

- Školskom odboru 

- Pismohrana škole 


