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SKRAĆENI ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA ODRŽANE DANA 01.09.2021.g. u  
18,00h u glavnom hodniku škole 

 
Sjednica je održana poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, održavajući propisani međusobni 
razmak i zaštitne maske. Sjednici su uz članove Vijeća roditelja, nazočni ravnatelj škole Vedran Kosovac, I.S., tajnica 
škole, kao zapisničar te učiteljice iz PRO starijeg razreda B.F. i P. Š., obe socijalne defektologinje. Sjednicu otvara 
predsjedavajuća gđa. J. B. koja konstatira da je sjednici nazočna natpolovična većina njenih članova, odnosno 21 
(dvadesetijedan) član Vijeća roditelja od ukupno 26 (dvedesetišest) članova te se mogu donositi pravovaljane 
odluke i zaključci. Spisak nazočnih čini sastavni dio materijala ove sjednice.  
Prije samog početka održavanja sjednice ravnatelj moli za malu digresiju i ukazuje na izložbu koju je Učenička 
zadruga škole Drenova postavila na mjestu održavanja sjednice te daje riječ učiteljicama koje iznose informacije o 
njenom djelovanju.   Ravnatelj zahvaljuje učiteljicama na prezentaciji i potiče članove da pogledaju izložbu. 
 
Na prijedlog predsjedavajuće članovi Vijeća roditelja  jednoglasno usvajaju  slijedeći Dnevni red:               
1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Vijeća roditelja, 
2. Pozdravni govor novog ravnatelja Osnovne škole Fran Franković, 
3. Izbor predsjednika (i zamjenika predsjednika) Vijeća roditelja, 
4. Predlaganje i imenovanje člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja i  
5. Razno 
         
AD.1.  
Predsjedavajuća prolazi kratko najvažnije odluke i zaključke sa iste te poziva članove na verifikacija zapisnika.  
Članovi jednoglasno donose: 

Z A K L J U Č A K 
o verifikaciji zapisnika sa 2. sjednice  Vijeća roditelja održane 28.05.2021. g. 

 
AD.2.  
Predsjedavajuća daje riječ novoizabranom ravnatelju, koji održava kratki govor zahvale ovom tijelu. Održava se 
zahvala i darivanje gđe. J. B. kojoj je mandat istekao kao predstavnici Vijeća roditelja i predstavnici tog tijela u 
Školskom odboru. Gđa. drži kratki govor zahvale i poziva članove da i dalje ostanu složni te im želi svu sreću u 
ostvarivanju zajedničkih ciljeva. 
 
AD.3.  
Kako svi članovi izjavljuju da su upoznati sa pravilima pristupa se kandidacijskom postupku. U kandidacijskom 
postupku za predsjednika se predlaže gđa. M.P.K. Članovi jednoglasno potvrđuju da zamjenik i dalje ostane g. M.M. 
Pristupa se javnom glasovanju. Glasovalo se na sljedeći način: jednoglasno za gđu. M.P.K. 
Članovi Vijeća roditelja jednoglasno donose: 

ODLUKU 
o izboru gđe. M.P.K. za predsjednicu Vijeća roditelja 

 
Sukladno konstituirajućoj sjednici Vijeća roditelja od 26. veljače 2021.godine mandat novoizabrane predsjednice 
vijeća roditelja traje do 25. veljače 2025.g. 
 
AD.4. 
Vođenje sjednice preuzima novoizabrana predsjednica i zahvaljuje na izboru. Kako svi članovi izjavljuju da su 

upoznati sa pravilima pristupa se kandidacijskom postupku.  
Članovi jednoglasno donose: 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga kandidata i provođenje postupka glasovanja radi 
imenovanja člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja u sastavu: 

1. R.M.- predsjednica, 
2. R.K.- članica i 
3. M.B.- član 

 
Provodi se kandidacijski postupak u kojem su predloženi članovi gđa. M.P.K. i g. M.M. Oba kandidata se prihvaćaju 
kandidature. Vijeće roditelja jednoglasno prihvaća i podržava kandidature. 
 
Povjerenstvo utvrđuje sljedeću:  

LISTU KANDIDATA 
za člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja, abecednim redom prezimena, i to: 

1. M.M. 
2. P.K.M. 

 



Povjerenstvo se povlači radi izrade biračkog spiska i glasačkih listića. Po izradi istog i pripremi glasačke kutije 
Povjerenstvo se vraća na sjednicu, daju se upute o glasovanju, podijeljeni su listići i provodi se tajno glasovanje u 
nazočnosti svih članova Povjerenstva. Povjerenstvo se povlači radi prebrojavanja glasova i utvrđivanja rezultata. 
Predsjednica Vijeća roditelja čita zapisnik Povjerenstva (isti prileži materijalima ove sjednice). Glasovanju je od 21 
(dvadesetijednog) člana Vijeća roditelja pristupilo 19 (devetnaest) članova, što čini većinu članova ovog tijela. 

Kandidati su dobili sljedeći broj glasova: 
1. M.M.- 1 (jedan) glas 
2. P.K.M.- 18 (osamnaest) glasova 

 
Sukladno čl. 39. Statuta škole kao i Zapisnika Povjerenstva članovi Vijeća roditelja donose većinom: 

ODLUKU 
o imenovanju člana Školskog odbora iz reda Vijeća roditelja Osnovne škole Fran Franković u osobi: 

M.P.K. 

 
AD.5. 

 Ravnatelj obavještava roditelje kako je neposredno prije održavanja ove sjednice dobio naputak od Grada 
Rijeke da uvrsti i učenike 3. razreda u program Produženog boravka te kako će o svim dodatnim 
informacijama i postupku upisa učenika roditelji će biti obaviješteni od strane razrednika, a potom i od 

strane tajnice ponaosob. 
 Postavlja se pitanje povratka sporta u školu. Po dobivenim smjernicama nadležnog ministarstva škola je 

slobodna vratiti sportske aktivnosti u školu. Uskoro će se objavit ve relevantne informacije na službenoj 
web stranici škole. 

 Postavlja se pitanje održavanja dodatne i dopunske nastave. U ovoj školskoj godini nije upitno održavanje 
dopunske i dodatne nastave i ona će se uredno održavati, sukladno zaduženjima svakog učitelja. 

 Ravnatelj upoznaje članove s problematikom sigurnosti i održavanja okoliša škole, moli članove da djeca 
ne nose i ostavljaju vrijedne stvari u školi i a pelira na članove da iz higijenskih razloga ne vode kućne 
ljubimce oko škole.  

 Ravnatelj iznosi novost u vidu aktiviranja službene Facebook stranice škole i način na koji bi se novosti, 
važne informacije iznosile, kao i fotografije za koje će od svakog roditelja biti ishođene suglasnosti. Dobiva 
podršku od strane članova. 

Kako je dnevni red iscrpljen, sjednica završava sa radom u 20,00 sati.                          
 
                ZAPISNIČAR:                  PREDSJEDNICA VIJEĆA RODITELJA: 
 

        _____________________                                                  _________________________                                                                                                                                       
            I.S., tajnica, v.r.                                                      M.P.K., vr. 


