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SKRAĆENI ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA 28.05.2021.g.  

 

Sjednica je održana u školskoj dvorani poštujući propisane mjere uzrokovane COVID-19 virusom, 
održavajući propisani međusobni razmak i zaštitne maske. Sjednicu otvara predsjednica Vijeća Jasna 

Baraba, koja konstatira da je na sjednici nazočna većina članova, stoga se mogu donositi pravovaljane 
odluke i zaključci. Sjednici su prisutni Marino Pešut- zamjenik ravnatelja, Daniela Jugo-Superina- 

predsjednica Školskog odbora i Ines Sajko- tajnica škole, kao zapisničar. Popis prisutnih članova čini 

prilog ovom Zapisniku. 

 

Početak sjednice: 18,00 sati u školskoj dvorani 

 

Na prijedlog predsjedavajuće, članovi jednoglasno usvajaju  sljedeći 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Vijeća roditelja, 

2. Predstavljanje programa rada kandidata za radno mjesto ravnatelj/ica Osnovne škole Fran 

Franković, 

3. Imenovanje povjerenstva za donošenje stajališta, 

4. Glasovanje za donošenje stajališta za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Fran Franković  

s liste kandidata i  

5. Razno  

 

Ad 1. Predsjednica Vijeća roditelja iznosi najvažnije odluke i zaključke sa zapisnika 1. konstituirajuće 

sjednice Vijeća roditelja održane dana 26.02.2021.g. na koji članovi nemaju primjedbi te je isti 

jednoglasno prihvaćen. 

 

Ad 2.  Predsjednica Vijeća roditelja, također predstavnica ovog tijela u Školskom odboru obavještava 

kako se na natječaj za ravnatelja/icu škole prijavio jedan kandidat- Vedran Kosovac koji će na ovoj 

sjednici predstaviti svoj program za naredno mandatno razdoblje. Članovi su 2 (dva) dana prije sjednice 

elektronskim putem dobili na uvid program. Kroz 15-minutnu računalnu i usmenu prezentaciju, kandidat 

Vedran Kosovac je predstavio svoj petogodišnji program u kojem je istaknuo svoj životopis, dosadašnje 

radno iskustvo i najvažnije smjernice za rad škole u budućnosti. Članovi Vijeća roditelja istaknuli su 

pozitivniji stav spram izlaganja u usporedbi sa pisanim radom i potrebu da se kandidat dodatno izjasni 

po određenim pitanjima u svezi predstavljenog plana i programa. 

Nakon ispitivanja kandidata i njegovog dodatnog pojašnjavanja pojedinih stavki svojeg programa, 

predstavnica Vijeća roditelja zaključuje ovu točku završnom riječi osvrćući se na dosadašnje iskustvo 

roditelja i negativnu atmosferu koja je vladala ponajviše zbog neuvažavanja njihovih prijedloga i ne 

realizacije projekata te ističe nadu da će kandidat, ukoliko bude izabran za novog ravnatelja proraditi 

na jačanju suradnje između Vijeća roditelja i uprave škole. 

 

Ad 3. Pristupilo se imenovanju Povjerenstva od tri člana za provedbu postupka donošenja stajališta o 

imenovanju ravnatelja.  

 

Ad 4. Po osnivanju povjerenstva, ono je krenulo na provođenje postupka glasovanja. Glasovanje je 

tajno, a na glasačkom listiću je bilo navedeno ime jedinog kandidata sa uputom o načinu glasanja. 

Glasovanju je pristupilo 20 (dvadeset) članova, odnosno svi prisutni na sjednici.  Utvrđeno je da je 

Vedran Kosovac dobio 17 (sedamnaest) glasova, a nevažećih listića je bilo 3 (tri).  

Na temelju utvrđenih i objavljenih glasova, povjerenstvo je utvrdilo da je Vijeće roditelja natpolovičnom 

većinom prisutnih donijelo stajalište da će njihova predstavnica u Školskom odboru Jasna Baraba, javnim 

glasovanjem na sjednici Školskog odbora zastupati kandidata Vedran Kosovca za imenovanje za 



ravnatelja Osnovne škole Fran Franković te će se takav zaključak dostaviti Školskom odboru u pisanom 

obliku. 

 

Ad 5. Razno – informacije 

Održava se rasprava u svezi načina prenošenja gradiva i problematičnog načina rada određenog 

profesora povijesti i  donose određeni zaključci na tu temu.  

 

Kako daljnjih primjedbi nije bilo, a iscrpljene su sve točke dnevnog reda, predstavnica zaključuje 

današnju sjednicu Vijeća roditelja. 

 

Završetak sjednice u 20,00 sati. 

 

 

_________________________         _________________________ 

             Zapisničar               M.P.                    Predsjednica Vijeća roditelja 

Ines Sajko, tajnica škole, v.r.                                                     Jasna Baraba, v.r. 

 


