
Zapisnik broj 3 sa sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag 

održane 21. veljače 2017. godine u 17.00 sati u prostorijama Škole 

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika broj 2 sa sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Jurja 

Dalmatinca Pag održane 20. prosinca 2016. godine 

2. Izbor jednog (1) člana Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag za 

mandatno razdoblje od četiri (4) godine 2017. do 2021. 

3. Tekuća problematika rada Škole 

 

Na sjednici je bilo nazočno 11 roditelja. Dvoje roditelja ispričalo je svoj izostanak. 

 

Ad 1. Zapisnik broj 2 sa sjednice Vijeća roditelja jednoglasno je usvojen. 

 

Ad 2. Zapisnik o izboru jednog za člana Školskog odbora OŠ Jurja Dalmatinca Pag iz reda 

roditelja je u prilogu ovog Zapisnika i njegov je sastavni dio. 

 

Ad 3.Ravnateljice je nazočne roditelje obavijestila o radnjama poduzetim u sklopu podizanja 

pedagoškog standarda i stvaranja uvjeta za rad u jednoj smjeni: 

a) Gradonačelnik grada Paga bio je na sastanku s predstavnicima Vlade Republike 

Hrvatske na kojem je postavio pitanje izgradnje nove zgrade srednje škole u gradu Pagu. 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta odgovorio je da se za izgradnju nove zgrade 

srednje škole u gradu Pagu neće izdvojiti sredstva iz Državnog proračuna, nego iz 

fondova Europske unije. 

b) Ravnateljica Škole je dogovorila s Osnivačem stručni tehnički uvid u stanje postojećeg 

prostora i mogućnosti adaptacije prostora na način da pregrađivanjem učionica dobiju 

novi prostori (4 učionice) kojima bi se ostvarili uvjeti za rad u jednoj smjeni. 

Ravnateljica je obavijestila roditelje da je predana projektna dokumentacija za energetsku 

obnovu zgrade matične škole u Pagu na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo graditeljstva i 

Fond za zaštitu okoliša   „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 

javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. 

Ravnateljica je obavijestila roditelje da je izrađen troškovnik za izmjenu vanjske stolarije na 

zgradi Područne škole Vlašići te se obnova očekuje na ljeto. 

Ravnateljica je obavijestila roditelje o realizaciji nekih projekata planiranih Školskim 

kurikulumom: 

a) 7. travnja – Smotra tradicijske baštine 

b) 7. travnja – sat zdravstvenog odgoja u sklopu projekta „Travanj mjesec zdravog života“ 

c) 21. do 24. travnja – drugi dio Međunarodnog projekta razmjene učenika Pag-Zane 

Gospodin Branimir Paro Vidolin je iznio prijedlog programa u sklopu projekta „Travanj mjesec 

zdravog života“ te je pozvao Školu da se uključi u još neke aktivnosti, poput trčanja krosa i 

oslikavanja rive. Predložio je i uvođenje školskih uniformi. 

Gospođa Sanja Pogorilić istakla je kako postoji problem nastave tjelesne i zdravstvene kulture 

u PŠ Povljana te predložila da se ponovo s Općinom Povljana pokrene razgovor o korištenju 

sportske dvorane koja se nalazi u blizini škole. Istakla je kako smatra da se u Područnoj školi 

Povljana održava premalo roditeljskih sastanaka te predložila da ih bude više.  

Gospođa Sanja Paro je izrazila nezadovoljstvo organizacijom terenske nastave učenika 5. i 6. 

razreda jer smatra da učenici nisu smjeli imati 2 sata slobodnog vremena u trgovačkom centru 

bez nadzora učitelja. Ravnateljica je rekla da će razgovarati s razrednicima i utvrditi pojedinosti 

iz organizacije terenske nastave. 

 



 

Sjednica je završila u 18.00 sati i 5 minuta. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:                                                                                       Predsjednik Vijeća roditelja: 

 

Igor Gubić, prof.                                                                               Ante Čemeljić, ing. 


