
Zapisnik broj 1 sa sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag 
 
 
Sjednica je održana 26. rujna 2017. godine u 18.00 sati u prostorijama OŠ Jurja Dalmatinca 
Pag. 
Sjednici je nazočilo 13 roditelja. 
Četiri roditelja su opravdala svoj izostanak. 
 
 
Roditelji su upoznati s djelokrugom rada Vijeća roditelja koji je definiran člancima 137. 138. 
139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. Statuta Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag, nakon 
čega im je verificiran mandat za školsku godinu 2017./2018. 
 
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen. 
 
Dnevni red: 

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja Osnovne škole Jurja 
Dalmatinca Pag za razdoblje školske godine 2017./2018. 

2. Izvješće o realizaciji Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada OŠ Jurja 
Dalmatinca Pag u školskoj godini 2016./2017. 

3. Prijedlog Kurikuluma OŠ Jurja Dalmatinca Pag za školsku godinu 2017./2018. 
4. Prijedlog Godišnjeg plana i programa rada OŠ Jurja Dalmatinca Pag za školsku godinu 

2017./2018. 
5. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o kućnom redu OŠ Jurja Dalmatinca Pag 
6. Razne informacije 

 
 
Ad 1.  
Predstavnica roditelja 3. razreda matične škole Petra Bobić predložila je gospodina Antu 
Čemeljića, predstavnika roditelja učenika 4. razreda matične škole za predsjednika Vijeća 
roditelja u školskoj godini 2017./2018. Gospodin Čemeljić prihvatio je kandidaturu te je 
jednoglasno, javnim glasanjem i izabran za predsjednika Vijeća roditelja OŠ Jurja Dalmatinca 
Pag za školsku godinu 2017./2018. 
Jednoglasno, javnim glasanjem za zamjenika predsjednika Vijeća roditelja OŠ Jurja 
Dalmatinca Pag za školsku godinu 2017./2018. izabran je Šime Jurišić predstavnik roditelja 1. 
i 4. razreda PŠ Povljana. 
 
Ad 2.  
Ravnateljice je uz Power point prezentaciju roditeljima dala izvješće o realizaciji Školskog 
kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada OŠ Jurja Dalmatinca Pag u školskoj godini 
2016./2017. Roditelji nisu imali komentara. 
 

 
 
 
 



Ad 3.Ravnateljica je upoznala Vijeće roditelja s Kurikulumom Osnovne škole Jurja Dalmatinca 
Pag za školsku godinu 2017./2018. Roditelji nisu imali komentara. 
 
Ad 4. Ravnateljica je upoznala Vijeće roditelja s Godišnjim planom i programom rada Osnovne 
škole Jurja Dalmatinca Pag za školsku godinu 2017./2018. Plan rada Vijeća roditelja koji je 
sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Škole roditelji su prihvatili.  Nisu imali prijedloga 
ni dopuna Plana rada Vijeća roditelja niti drugih komentara. 
 
Ad 5. OŠ Jurja Dalmatinca Pag će od školske godine 2017./2018. pedagošku dokumentaciju 
voditi u elektroničkom obliku koristeći e-dnevnik, zbog čega je potrebno izmijeniti Pravilnik o 
kućnom redu OŠ Jurja Dalmatinca Pag.  
Prijedlog izmjena i dopuna je pročitan i na njega roditelji nisu imali komentara. 
Prijedlog: 
Članak 13.  
Na nastavi učenik ne smije koristiti prijenosno računalo, mobitel, MP3, MP4 i druge slične 
uređaje u protivnom će se isti privremeno oduzeti i vratiti roditelju ili skrbniku učenika. 
Učitelj ne smije koristiti mobitel za vrijeme nastave. 
Prijedlog izmjene: 
Članak 13.  
Učenik na nastavi smije koristiti mobitel, tablet, prijenosno računalo i slične uređaje samo uz 
dozvolu predmetnog učitelja i to na satu kada je korištenje uređaja planirano u svrhu 
realizacije postavljenih odgojno-obrazovnih ishoda. Svako korištenje uređaja koje nije u skladu 
s navedenim kaznit će se prema odredbama Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških 
mjera, a uređaj koji je nedozvoljeno korišten bit će privremeno oduzet te će se vratiti roditelju 
ili skrbniku učenika. 
Učitelj na nastavi smije koristiti mobitel samo u svrhu realizacije postavljenih odgojno-
obrazovnih ishoda. 
Članak 24. 
Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo učitelji. Učenicima nije 
dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika. 
Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan škole. 
Prijedlog izmjene: brisanje članka. 
Članak 27.  
Na individualne sastanke roditelji dolaze u vrijeme dogovoreno s razrednikom. Individualni 
sastanak ne smije se održavati za vrijeme nastavnog sata, odnosno ne smije se ometati 
redovna, dopunska ili dodatna nastava. 
Prijedlog izmjene – brisanje drugog dijela članka. 
Roditelji nisu imali komentara na prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o kućnom redu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 6. 
Gospođa Sanja Paro iznijela je problem prijevoza učenika na koji su se žalili roditelji učenika 
putnika. Ravnateljica je rekla kako je s problemima upoznata te je kontaktirala prijevoznima 
kako bi se problemi uklonili.  
Gospođa Sanja Pogorilić istakla je zadovoljstvo zbog korištenja e-dnevnika. 
Ravnateljica se osvrnula na podjelu 7. razreda i izrazila žaljenje radi negativnih komentara 
roditelja zbog podjele razreda. Ravnateljica je istakla kako je razred podijeljen radi dobrobiti 
učenika te da se već sada vidi pozitivan pomak u kvaliteti rada u oba novoformirana razredna 
odjela te je sigurna kako će i rezultati biti bolji. Smatra da je za sve sudionike odgojno-
obrazovnog procesa poražavajuća količina nepovjerenja koju su roditelji pokazali prema školi 
i učiteljima. 
Ravnateljice je sve roditelje pozvala na suradnju i zahvalila na pažnji. 
 
Sjednica je završila u 19.20 sati. 
 
 

 
Zapisničar: 

Predsjednik Vijeća roditelja: 
 

Igor Gubić                                                                                                    Ante Čemeljić 


