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POMORSKA ŠKOLA 

Zrinsko-frankopanska 36, SPLIT 

Klasa: 602-03/17-01/48 

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

Split, 26. rujna 2017. 

 

Z A P I S N I K 

 
sa sjednice Vijeća roditelja Pomorske škole, Split, održane dana 26. rujna 2017. godine, s početkom u 18:30 

sati, u učionici 305. 

 

Sjednicu Vijeća roditelja otvorio je ravnatelj Dragan Pavelin. 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. Ravnatelj je predložio sljedeći 

 

s a d r ž a j   r a d a : 

 

1. verifikacija zapisnika s prošle sjednice Vijeća roditelja, 

2. izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja te izbor zapisničara, 

3. usvajanje Godišnjeg plana i programa škole te Školskog kurikuluma. 

 

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

 

AD 1) 

Jednoglasno je usvojen zapisnik s prethodne sjednice Vijeća roditelja. 

 

AD 2) 

Za zapisničara na sjednici Vijeća roditelja jednoglasno je izabrana Ana Lozina. Ravnatelj je upoznao nazočne s 

odredbama Statuta škole u vezi s konstituiranjem Vijeća roditelja, njihovim pravima i obvezama, postupcima 

izbora i razrješenja i svega ostaloga što se odnosi na rad samoga tijela (odredbe članaka od 163. do 168. Statuta). 

Sukladno odredbama Statuta, početkom nove školske godine 2017./2018. izvršen je (ili je potvrđen) izbor 

predstavnika roditelja svakog razrednog odjela na roditeljskim sastancima te je osnovom zapisnika o izboru 

predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja, ravnatelj (posredstvom pedagoginje) sazvao konstituirajuću 

sjednicu na kojoj treba potvrditi mandat izabranih članova Vijeća roditelja i izabrati predsjednika i zamjenika 

predsjednika Vijeća roditelja.  

Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća biraju se javnim glasovanjem, dizanjem ruku. 

 

Po provedenom postupku, za predsjednika Vijeća roditelja izabrana je Jasminka Ančić, a za zamjenika 

predsjednika Jadranka Čaljkušić ivanović koje su dobile najveći broj glasova prisutnih članova Vijeća. 

 

AD 3) 

Ravnatelj je upoznao nazočne s Godišnjim planom i programom rada škole te sa Školskim kurikulumom. Nakon 

kratke diskusije roditelji su jednoglasno prihvatili Godišnji plan i program rada škole i Školski kurikulum. 

 

Sjednica Vijeća roditelja završena je u 18:50 sati. 

 

 ZAPISNIČARKA:       PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                 RODITELJA: 

 

______________________                 ______________________  

 
 

Dostaviti: 
- ravnatelju Škole 

- Školskom odboru 

- pismohrana škole 


