
ZAPISNIK 
 
 
s konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Poreč održane dana 24. rujna 2018. 
godine u  kabinetu geografije u Osnovnoj školi Poreč s početkom u 18:00 sati. 
 
Nazočni roditelji učenika/ca razrednih odjela-članovi/ce Vijeća roditelja: 
 

Redni 
broj: 

Ime i prezime: Razred: 

1. Tanja Legović Pisačić 1.a 

2. Ana Vinkerlić Dujmović 1.b 

3. Nataša Vajagić 1.c 

4. Katarina Delač 1. Žbandaj 

5. Emil Sošić 2.a 

6. Aleksandra Vinkerlić 2.b 

7. Vedrana Šarić 2.c 

9. Petra Pilat Jakovčić 3.a 

10. Sendi Ritossa Rabar 3.b 

11. Marija Prekalj 3.Žbandaj 

12.  Maja Milohanić 4.a 

13. Višnja Tonković 4.c 

14. Dalibor Pavlić 4.Žbandaj 

15. Sunčica Damjanović 5.a 

16. Teodorović Tamara 5.c 

17. Kristina Puniš 6.a 

18. Božana Markotić 6.b 

19. Gorana Labinac 6.c 

20. Petra Tomčić 7.a 

21. Marija Labinjan 7.b 

22. Rafaela Radanović 8.a 

23. Nataša Kovaček 8.b 

24. Barbara Pavušek Basanić 8. c 

 
 
Nenazočni/e članovi/ce Vijeća roditelja: 
 
 

Redni broj: Ime i prezime: Razred: 

 Duško Lalić 2.Žbandaj 

1 Silvija Žufić Dujmović 4.b 

2. Fedora Matejčić 5.b 

3. Justyna Aleksandra Vukušić 7.c 

4. Deborah Šergo Poseban odjel 

5. Jelena Periša Odjel za djelomičnu integraciju 

 
 
Ostali nazočni: 
 
1. Nadija Kos, dipl.uč., ravnateljica Osnovne škole Poreč 
2. Renata Fabac-Folo, tajnica Osnovne škole Poreč 
3. Snežana Tićak-Balaž, pedagoginja 
4. Gordana Vorkapić-Jugovac, psihologinja 
 



 
Za rad sjednice predložen je sljedeći 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Konstituiranje Vijeća roditelja - Izbor predsjednika/ce Vijeća roditelja 

- Izbor zamjenika/ce predsjednika/ce Vijeća roditelja 

2. Izbor predstavnika/ce Vijeća roditelja u Školski odbor Osnovne škole Poreč 

3. Izbor osiguravajuće kuće za osiguranje učenika u školskoj godini 2018./2019. 

4. Organizacija rada Osnovne škole Poreč u školskoj godini 2018./2019. 

5. Razno 

Ravnateljica škole pozdravila je sve nazočne.  
 
Konstatirala je da je na sjednici nazočno 24 predstavnika/ce roditelja od ukupno 29 i da se 
može nastaviti sa radom i pravovaljano odlučivati budući  da je na sjednici nazočna 
natpolovična većina članova/ica Vijeća roditelja.  
Prozvala je redom sve roditelje i svatko se  predstavio s nekoliko rečenica. 
 
Ad.1. 
Tajnica Osnovne škole Poreč Renata Fabac-Folo je nazočne upoznala s odredbama Statuta 
o Vijeću roditelja i izboru jednog člana Školskog odbora iz reda roditelja koji nije radnik škole. 
Vijeće roditelja se bira na mandat od četiri godine. Član/ica vijeća roditelja može biti 
razriješen prije prestanka mandata: 

- ako sam zatraži razrješenje 
- ako njegovom djetetu prestane status redovitog učenika Škole 
- odlukom roditelja razrednog odjela 

 
Budući se Osnovna škola Poreč podijelila na dvije ustanove, svi razredni odjeli su nanovo 
formirani, predsjedniku/ci Vijeća roditelja, njegovoj/zinoj zamjeniku/ci, kao i predstavniku/ci 
vijeća roditelja u Školski Odbor Osnovne škole Poreč prestao je mandat te je nužno ponovo 
pristupiti izboru navedenih funkcija. 
Sukladno Statutu Osnovne škole Poreč o izboru jednog člana/ice Školskog odbora iz reda 
roditelja koji nije radnik/ca Škole odlučuju roditelji na sjednici Vijeća roditelja.  
Svaki roditelj može sam istaknuti svoju kandidaturu, osim ako je član Vijeća roditelja 
istodobno i radnik/ica Škole. Kandidatom se smatra svaki roditelj koji je prihvatio kandidaturu 
ili je sam istaknuo kandidaturu. Vijeće roditelja javnim glasovanjem bira predsjednika/cu, 
zamjenika/cu i predstavnika/cu u Školski odbor. 
 
Ravnateljica je prije isticanja kandidatura obavijestila Vijeće roditelja da su dvije članice 
Vijeća roditelja i to predstavnice 1b  i 2b njezine nećakinje te da smatra da bi se radilo o 
potencijalnom sukobu interesa ukoliko bi bile izabrane za predstavnika/ce u Školski odbor. 
 
Predstavnici/ce Vijeća roditelja zamoljeni su da predlože kandidata/kinju za predsjednika/cu 
Vijeća roditelja.  Nakon dužeg međusobnog konzultiranja, za predsjednicu Vijeća roditelja 
predložena je Sunčica Damjanović. 
Imenovana je prihvatila kandidaturu. 
Drugih kandidata/kinja nije bilo. 
Vijeće roditelja je pristupilo glasovanju. 
Većinom glasova za predsjednicu Vijeća roditelja izabrana je Sunčica Damjanović, 
predstavnica 5a razreda.  
Članovi su zamoljeni da se kandidiraju za zamjenika/cu predsjednice Vijeća roditelja. 
Predložena je Petra Pilat Jakovčić. 
Drugih kandidata/kinja nije bilo. 



Vijeće roditelja je većinom glasova izabralo Petru Pilat Jakovčić, predstavnicu  3a razreda za 
zamjenicu predsjednice Vijeća roditelja.  
 
Ad.2. 
Vijeće roditelja bira jednog člana/icu za predstavnika/cu u Školski odbor Osnovne škole 
Poreč. 
Za kandidatkinju je predložena Sunčica Damjanović. Sunčica Damjanović je prihvatila 
kandidaturu. 
Drugih kandidata/kinja nije bilo. 
Vijeće roditelja je većinom glasova izabralo Sunčicu Damjanović za predstavnicu Vijeća 
roditelja u Školski odbor Osnovne škole Poreč. 
 
Ravnateljica je čestitala na izboru te je zamolila Sunčicu Damjanović da nastavi voditi 
sjednicu. 
 
Ad.3. 
Škola je dobila ponudu dviju osiguravajućih kuća za osiguranje učenika u školskoj godini 
2018./2019. godini : Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. Ravnateljica je 
objasnila da polica osiguranja vrijedi za školsku godinu. Škola je do sada za osiguranje 
učenika surađivala s Jadranskim osiguranjem.  
Vijeće roditelja je jednoglasno izabralo Jadransko osiguranje d.d. za osiguranje učenika/ca u  
školskoj godini 2018./2019. 
 
Ad.4. 
Ravnateljica je obrazložila Vijeću roditelja način organizacije rada Osnovne škole Poreč . 
Škola od 3. rujna 2018. godine radi samo u prvoj smjeni. S početkom rada pojavio se 
problem prijevoza učenika. Osnivač Škole, Grad Poreč-Parenzo proveo je javnu nabavu za 
organiziranje prijevoza učenika. Radi jedinog mogućeg termina Arive termina za dovoza i 
odvoza djece u Školu početak rada škole pomaknut je na 8:30 za Matičnu školu i 7:45 za 
područnu školu Žbandaj. Škola je radi velikog broja zahtjeva roditelja koji ranije odlaze na 
posao uvela „raniji prihvat djece“, grupu u kojoj će djeca boraviti od 7:30 sati do početka 
nastave. 
Nakon nastave je organiziran „tihi rad“ učenika jer učenici do 15:10 sati čekaju autobus za 
povratak kući. Predloženo je da se uvede privola kojim škola traži roditelje da pusti ili/zadrži 
djecu u školi ukoliko čekaju autobus. 
 
Predstavnici/ce roditelja su imali niz pritužbi vezanih uz prijevoz, kako na prekasni dolazak 
djece kući iz škole, tako na Autotrans tj. Arriva dd., izabranog autoprijevoznika za prijevoz 
učenika u školu koji u svom radu ima niz propusta. Često se dogodi da vozač zaboravi doći 
po djecu, krene ranije bez djece, u Radoše ne ulazi jer navodno nema mjesta za okrenuti i 
djeca su svakodnevno izložena opasnosti na cesti. Po djecu na St. Bečić autobus ne dolazi 
(tj. tamo nema stanicu). Također je bilo razgovora i o čekanju autobusa nakon 7 sata, o 
mogućnosti da škola počinje ranije, te da se za tu odluku treba napraviti ankete među 
roditeljima, s tim da se s Autotrasom/Arivom vidi zašto nije moguće djecu voziti prije 8 h. i 
zašto se po djecu ne dolazi odmah nakon 7 sata. Tj. u 2:45. Prijedlog je bio i da se organizira 
autobus poslije 6. sata. Roditelji su davali svoja mišljenja i prijedloge. Nakon rasprave Vijeće 
roditelja donijelo je odluku da se na sljedeću sjednicu Vijeća roditelja pozovu predstavnici/ce 
osnivača Škole –Grada Poreča-Parenzo i predstavnici autoprijevoznika Autotrans Arriva d.d. 
u cilju zajedničkog rješavanja problematike prijevoza učenika u Osnovnu školu Poreč. 
 
Ad.5. 
Predstavnici/ce roditelja su postavili pitanje o mogućnostima tj.  načinu osiguranju plaćanja 
marende osim bjanko zadužnicom. Predstavnica roditelja iz III b navela se sebe kao primjer 
gdje je prihvaćeno od strane Škole avansno plaćanje tj. kako je unatoč negativnom odgovoru 



Škole o mogućnosti avansnog plaćanja, marendu platila unaprijed. Predjesjednica je 
predložila da avansni način plaćanja predloži i Školskom odboru kao jedna od mogućnosti.  
Ravnateljica je objasnila roditeljima kako Škola ima dugovanja od prijašnjih godina na račun 
marende i produženog boravka. Prošle godine je po nalogu Osnivača uvedeno osiguranje 
plaćanja produženog boravka djece bjanko zadužnicom. Nakon uvođenja bjanko zadužnice 
smanjila su se dugovanja roditelja za produženi boravak. 
 
Ove godine je uvedena i bjanko zadužnica kako bi se smanjila dugovanja roditelja za školsku 
marendu. 
 
Postavljeno je pitanje sigurnosti djece pješaka/kinja u prometu. U Prvomajskoj ulici 
automobili jure. Roditelji su se složili da bi pitanje trebalo postaviti Prometnoj Komisiji Grada 
Poreča-Parenzo, te da bi stručnjaci/kinje iz tog područja trebali predložiti riješenje. 
Predstavnica roditelja upozorila je na potrebu zaključavanja garderoba. 
Predstavnici/ce roditelja 8. razreda postavili su pitanje o organizaciji učeničke ekskurzije za 
učenike osmih razreda. Ravnateljica je iznijela stav razrednika osmih razreda da se iskustva 
prijašnjih generacija da se terenska nastava u Vukovaru potpunosti financira iz državnih 
sredstava i da se dodatna ekskurzija učenika osmih razreda ne planira kako se roditelji ne bi 
dodatno opteretili. 
Predstavnici/ce roditelji su ravnateljici postavili još nekoliko pitanja vezanih za materijalna 
ulaganja u školsku zgradu, kao što je renoviranje sanitarnih čvorova, nedovoljno papira, 
sapuna. Ravnateljica je rekla da bi sad pošto se škola odvojila i ima manje učenika/ca stanje 
u sanitarinim čvorovima trebalo biti zadovoljavajuće. 
 
Ravnateljica je najavila sljedeću sjednicu za ponedjeljak, 1. listopada u 18:00 sati. 
 
 
 
 
Sjednica je završila s radom u 19:45 sati 

  
 
 

   
   
   
   

   Zapisnik vodila:                                                                   Predsjednica Vijeća roditelja: 
  Renata Fabac-Folo                                                                         Sunčica Damjanović 
 
 
 


