
Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag održane 20. 
prosinca 2016. godine u 17. 30 u prostorijama škole 

 
Dnevni red: 

1. Usvajanje Zapisnika broj 1 sa sjednice Vijeća roditelja Osnovne škole Jurja Dalmatinca 
Pag održane 22. rujna 2016. godine 

2. Razmatranje Preporuke Ministarstva znanosti i obrazovanja vezano uz Odluku o 
početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika 
osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. 

3. Aktualnosti u radu škole, pitanja i sugestije roditelja 
 
Sjednici je bilo nazočno 13 članova. Gospođa Sanja Pogorilić ispričala je izostanak. 
 
Ad 1. Članovima je pročitan Zapisnik broj 1 sa konstituirajuće sjednice Vijeća roditelja Osnovne 
škole Jurja Dalmatinca Pag. Nije bilo primjedbi te je Zapisnik jednoglasno usvojen. 
 
Ad 2. Ravnateljica je nazočnim članovima pročitala Preporuku Ministarstva znanosti i 
obrazovanja vezanu uz Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i 
trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. u kojoj 
Ministar omogućava školskim odborima da poštujući načelo autonomije škole donesu odluku 
o početku nastave drugog polugodišta. Članovima je pročitano i mišljenje Osnivača da nastava 
drugog polugodišta započne u četvrtak 12. siječnja, kako stoji u Odluci ministra. Učiteljsko 
vijeće Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag je na sjednici održanoj 15. prosinca donijelo 
zaključak da Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag nema potrebe za izmjenu Godišnjeg plana i 
programa rada te smatra da nastava drugog polugodišta može početi 12. siječnja. Roditeljima 
je na roditeljskim sastancima koji su se održali istoga dana prije sjednice Vijeća roditelja 
pročitana Preporuka Ministra i Zaključak Učiteljskog vijeća koje su roditelji razmotrili te su 
predstavnici razrednih odjela u Vijeću roditelja iznijeli stavove. Roditelji osmog razreda 
smatraju da nastava drugog polugodišta mora započeti 16. siječnja. Roditelji svih ostalih 
razrednih odjela stava su da nastava drugog polugodišta treba započeti 12. siječnja. Sukladno 
mišljenju većine roditelja i Vijeće roditelja donijelo je zaključak o početku nastave drugog 
polugodišta 12. siječnja 2017. sukladno Odluci Ministra i mišljenju Osnivača. Zaključak će biti 
prezentiran na sjednici Školskog odbora koja je planirana za srijedu 21. prosinca. Roditelji i 
učenici će o Odluci Školskog odbora na vrijeme biti obavješteni. 
 
Ad 3.  
Ravnateljica je roditelje obavijestila o poduzetim mjerama za rješavanje problema rada u 
jednoj smjeni. Nakon sjednice Vijeća roditelja održane u rujnu, ravnateljica je s predstavnicima 
roditelja i učitelja u razrednoj nastavi matične škole bila na sastanku kod gradonačelnika. Na 
sastanku je dogovoreno da će gradonačelnik i predstavnici grada inicirati sastanak s ministrom 
znanosti, obrazovanja i sporta nakon što se formira nova Vlada i imenuje novi ministar.  
Nakon formiranja nove Vlade Republike Hrvatske predstavnici grada Paga bili su na sastanku 
s pomoćnikom Premijera koji je dogovorio sastanak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. 
Sastanku u Ministarstvu prisustvovali su predstavnici grada Paga, Ministar i 4 njegova 
pomoćnika. Na sastanku je rečeno da postoje dvije mogućnosti za financiranje izgradnje 
srednje škole u gradu Pagu, javno privatno partnerstvo i fondovi Europske unije. Dogovoreno 
je da će se dalje razgovarati s predstavnicima Osnivača i zajedno s njima pronaći rješenje ovog 



problema. O do sad učinjenim koracima i o daljnjem tijeku dogovora Vijeće roditelja će 
obavijestiti gospodin Branimir Paro Vidolin.   
 
Ad 3. Predstavnica roditelja učenika 6. razreda pitala je kakvi su kriteriji ocjenjivanja nastave 
tjelesne i zdravstvene kulture. Ravnateljica je dala prijedlog da učitelj tjelesne i zdravstvene 
kulture na roditeljskom sastanku 6. razreda prezentira kriterije vrednovanja te odgovori na sva 
pitanja i razjasni moguće nejasnoće.  
 
 
Sjednica je završila u 18.30.  
 
 
Zapisničar:                                                                                                    Predsjednik Vijeća roditelja: 
 
Igor Gubić, prof.                                                                                         Ante Čemeljić 


