
 
 
 

 
Bogovići, 30.06.2020. 

ZAPISNIK SA SASTANKA  

Mjesto održavanja:  OŠ Malinska Dubašnica (zbornica) 
 

Vrijeme održavanja:  29.06.2020., 16:30 h – 18:20 h  
 
Prisutni:  Kristina Kirinčić, Iva Šimić, Antonija Majstorović, Tamara Čorak, Nikolina Ćuk, 

Biserka Komadina, Marija Gauš, Mladenka Turk, Ivona Bajčić, Nedeljka Turčić, 
Ivana Bonefačić, Sandra Kuharić, Mia Meštar, Petar Turčić 

 
Odsutni:   Klaudija Koči , Dolores Gregurić, Martina Frka Milotić, Martina Mustač, Ivana 

Orlić, Kristijan Žužić, Vedran Potnar 

Dnevni red 

 

1. Prihvaćanje zapisnika sa 11. sjednice Vijeća roditelja OŠ Malinska – Dubašnica 
2. Prihvaćanje zapisnika sa 12. elektronske sjednice Vijeća roditelja OŠ Malinska – 

Dubašnica 
3. Izvješće ravnateljice na kraju školske godine 2019/2020. 
4. Izbor novog predstavnika roditelja u Školskom odboru 
5. Razno 

Uvodno 

 
Predsjednica Vijeća pozdravile je sve prisutne, te je u nastavku prisutne upoznala sa točkama 
dnevnog reda.  
 

Tijek sastanka 

 

Ad 1. – Prihvaćanje Zapisnika sa 11. sjednice Vijeća roditelja OŠ Malinska-Dubašnica – 

predsjednica Vijeća roditelja istaknula je da je Zapisnik sa 11. sjednice Vijeća roditelja OŠ Malinska-

Dubašnica dostavljen svim članovima elektronskim putem kao privitak Pozivu na 13. sjednicu Vijeća. 

Prisutne je priupitala da li se slažu sa prijedlogom i da li imaju primjedbi na predmetni dokument. 

Svoju primjedbu istaknula je predsjednica Vijeća uz napomenu da je uočila grešku u popisu prisutnih 

članova Vijeća uz navod da članica gđa Martina Frka Milotić nije sudjelovala, te je potrebno izvršiti 

ispravak i upotpuniti popis članova koji nisu bili prisutni. Također, u popisu prisutnih članova dvaput 

je navedeno ime Mladenke Turk što je također potrebno ispraviti. Ostalih primjedbi nije bilo, te su 

prisutni članovi Vijeća roditelja su jednoglasno donjeli odluku o verifikaciji zapisnika te je isti proglašen 

službenom verzijom Zapisnika 9. sjednice Vijeća roditelja uz napomenu da se izvrši ispravak 

prethodno navedenog. Naknadno će predmetni dokument biti dostavljen Školi i članovima Vijeća kao 

ispravna službena verzija. 

 



 
 

  

Ad 2. – Prihvaćanje Zapisnika sa 12. sjednice (elektronske) Vijeća roditelja OŠ Malinska-

Dubašnica – predsjednica Vijeća roditelja istaknula je da je Zapisnik sa 12. sjednice (elektronske) 

Vijeća roditelja OŠ Malinska-Dubašnica dostavljen svim članovima elektronskim putem kao privitak 

Pozivu na 13. sjednicu Vijeća. Prisutne je priupitala da li se slažu sa prijedlogom i da li imaju primjedbi 

na predmetni dokument. Nakon što je utvrđeno da ne postoje primjedbe, prisutni članovi Vijeća 

roditelja su jednoglasno donjeli odluku o verifikaciji zapisnika te je isti proglašen službenom verzijom 

Zapisnika 12. sjednice Vijeća roditelja. 

 

 

Ad 3. – Izvješće ravnateljice na kraju školske godine – na predmetnu točku prisutnima se je 

obratila ravnateljica gđa Nedeljka Turčić, prof. Cjeloviti Izvještaj nalazi se u prilogu ovog Zapisnika, a 

u nastavku su neke od informacija koje je istaknula:  

 podjele svjedodžbi učenicima neće biti 

 s danom 16.ožujka 2020. godine naša Škola službeno je promjenila način održavanja nastave 

 u Školi djeluje etičko povjerenstvo 

 gosp Petar Turčić imenovan je povjerenikom za zaštitu osobnih podataka 

 u novoj školskoj godini učenike će dočekati udžbenici na klupama 

 ukoliko neki učenici nisu vratili sve udžbenike koje su zadužili, biti će terećeni s obvezom 

namirenja 50% iznosa kataloške cijene svakog pojedinog udžbenika koji nedostaje 

 mole se roditelji da se povremeno uključe tablete koji su zaduženi kod učenika kako bi se 

izvršilo ažuriranje softvera, te očuvalo trajanje baterije 

 nakon 03. srpnja 2020. godine na web stranicama Škole biti će objavljen popis dodatnih 

materijala koje su roditelji obvezni pribaviti do početka nove Školske godine 

Na kraju izlaganja,  ravnateljica je izrazila zahvalnost svim roditeljima na razumijevanju prilikom 

provođenja štrajka.  

 

Ad 4. Izbor novog predstavnika / predstavnice roditelja u Školskom odboru – na 

predmetnu točku prisutnima se je obratila predsjednica Vijeća te je iznjela informacije i upute o načinu 

izbora, te pravilima provođenja i tijeka postupka. Navela je da je izbor predstavnika / -ice Školskog 

odbora iz redova Vijeća roditelja uređen Statutom OŠ Malinska-Dubašnica, točnije članicima od 32. 

do 42. Predstavnika/-icu biraju članovi Vijeća roditelja tajnim glasovanjem, a kandidata može 

predložiti bilo koji član Vijeća roditelja, ali isto tako svaki član Vijeća roditelja slobodan je i može sam 

istaknuti svoju kandidaturu. Također, članovi Vijeća su upozoreni da član Školskog odbora nikako ne 

može biti osoba koja je pravomoćno osuđena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za 

neko od kaznenih dijela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (npr. 

kaznena dijela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv RH, protiv 

imovine, javnog reda, službene dužnosti itd). Izbori su pravovaljani ako je pristupilo glasovanju više 

od polovice članova Vijeća roditelja, a nakon samog čina izbora utvrđuje se samo jedan član kojeg 

Vijeće roditelja svojom odlukom imenuje za svojeg člana u Školski odbor. Važeći glasački listići su 

samo oni na kojima je zaokružen redni broj samo jednog od članova koji su istaknuli i svojevoljno 

prihvatili kandidaturu. Radi zaštite zdravlja svih prisutnih članova koji imaju pravo glasovanja usljed 

aktualne pandemije COVID-19 virusa, predsjednica Vijeća je zamolila članove Vijeća da prilikom 

glasovanja poštuju mjere propisane od strane Stožera RH. 

 

Nakon uvodnih informacija i uputa, predsjednica Vijeća roditelja predložila je formu glasačkog listića 

koji je naknadno tiskan u potrebnom broju primjeraka koji su nakon ovjere službenim pečatom Škole 

postali pravovaljani glasački listići. Također, izrazila je svoju zamolbu prema Upravi Škole da se ustupi 

jedna učionica u svrhu odvijanja glasovanja.  



 
 

  

Nadalje, prisutne članove je upoznala o potrebi formiranja Izbornog povjerenstva, te su dobrovoljnu 

prijavu izrekle članice gđe Nikolina Ćuk, Antonija Majstorović i Kristina Kirinčić. Svi članovi Vijeća 

roditelja izrazili su svoju suglasnost na kandidaturu i predstavljanje Izbornog povjerenstva. 

Predsjednica Vijeća je imenovala gđu Nikolinu Ćuk za predsjednicu Izbornog povjerenstva, a gđe 

Antonija Majstorović i Kristina Kirinčić imenovane su za članice. Također, Izborno povjerenstvo je 

informirano o pravilima provođenja postupka uz napomenu da svaki član Vijeća roditelja ima pravo 

na jedan glasački listić kojeg nakon izvršenja glasovanja ubacuje u glasačku kutiju. Nakon što svi 

članovi izvrše glasanje, predsjednica Izbornog povjerenstva otvara kutiju za koju je prije početka 

glasovanja utvrdila da je prazna i ispravna, te slijedi pregled glasačkih listića i prebrojavanje glasova. 

Sve se odvija uz nazočnost članica Izbornog povjerenstva. Nakon završetka navedenih procedura, 

predsjednica Izbornog povjerenstva uz prisutnost članica dužna je pripremiti zapisnik o provedenoj 

proceduri, te na kraju o svemu izvijestiti predsjednicu Vijeća i sve prisutne o rezultatima glasovanja. 

 

Predsjednica Vijeća roditelja obznanila je poziv za izricanje kandidature za izbor novog predstavnika/ 

-ice u Školskom odboru iz redova Vijeća roditelja. Nakon proteka određenog vremena tijekom kojega 

nije bilo prijavljenih kandidata, predsjednica Vijeća je zamolila prisutne da iznesu prijedlog nominacije 

člana / članice za koju smatraju da ima kompetencije, mogućnosti za kandidaturu i za kasnije izvršenje 

dužnosti. Predložene su gđa Iva Šimić i gđa Tamara Čorak koje su na zahtjev predsjednice Vijeća 

iznjele svoju suglasnost za kandidaturu, koju su članovi Vijeća prihvatili. 

 

Povjerenstvo je utvrdilo da ukupno 9 (devet) od 16 (šesnaest) članova Vijeća roditelja ima pravo 

glasovati Nakon izvršenog tajnog glasovanja, Izborno povjerenstvo je izvršilo provjeru i prebrojavanje 

glasačkih listića, te je prisutne izvjestilo o ostvarenim rezultatima glasovanja. Rezultati su bili slijedeći: 

 gđa Iva Šimić – 7 (sedam) glasova 

 gđa Tamara Čorak – 2 (dva) glasa 

Shodno navedenom predsjednica Izbornog povjerenstva zaključila je da je u provedenom postupku 

glasovanja gđa Iva Šimić ostvarila najveći broj glasova, te je kao dokaz izvršena primopredaja 

potrebne dokumentacije o provedenom postupku i rezultatima izbora. 

 

Predsjednica Vijeća je sukladno zaključku Izbornog povjerenstva, proglasila gđu Ivu Šimić novom 

budućom predsjednicom Vijeća roditelja i članicom Školskog odbora iz redova Vijeća roditelja uz 

napomenu da mandatno razdoblje započinje s danom 19.kolovoza 2020. godine na što je 

novoizabrana buduća predsjednica izrazila svoju suglasnost za imenovanje na novu dužnost.  

 

Na kraju predsjednica Vijeća je izrazila čestitku u ime Vijeća roditelja, ali i u svoje osobno ime 

novoizabranoj budućoj predsjednici uz želju za uspjehom u mandatnom razdoblju, te je istaknula 

važnost i zadaću funkcije. 

 

Ad 5. Razno – predsjednica Vijeća dala je priliku svakom članu Vijeća roditelja ponaosob da uputi 

pitanja ili komentare ravnateljici Škole i ostalim sudionicima sastanka pri čemu se je raspravljalo o 

slijedećim temama:  

 iznešene su pohvale / primjedbe kako slijedi: 

- gđa Iva Šimiće je izrazila pohvalu za učiteljicu Ana Mariju Šviderski Jurinjak., gđa Nikolina 

Ćuk je pohvalila rad i zalaganje učiteljice Anamarije Čubranić, gđa Ivona Bajčić je izrazila 

pohvalu na rad i zalaganje učiteljica Simone Šamanić i Marije Iličić, međutim isto tako je 

izrazila primjedbu prof Predragu Znaoru na obavljanje dužnosti razrednika i informiranju 

roditelja. Također, istaknula je i zahvalu prof Petrici Mrakovčić koja je u svakom trenutku 

dala traženu informaciju vezanu za potrebe i pitanja roditelja osmih razreda. Gđa Antonija 



 
 

  

Majstorović izrazila je zahvalu na angažmanu učiteljica iz produženog boravka Ivane 

Mišković i Sanje Špalj. Gđa Kristina Kirinčić je izrazila pohvalu za izvrsnost u radu učiteljici 

Aniti Čemeljić Karabaić. Predsjednica Vijeća je izrazila pohvale cijelom učiteljskom 

kolektivu na iznimnom trudu i angažmanu tijekom izvođenja on-line nastave, a posebno je 

pohvalila profesore koji su nastavu održavali videopozivima ili interaktivnim chat modelom, 

ali isto tako i djeljenjem videozapisa predavanja čime su uvelike olakšali stjecanje novih 

znanja učenicima. Svoju pohvalu uputila prof Miri Klobučar, Luki Savinu, Mariji Iličić, Klari 

Grlaš, Mateji Šustić, Ivi Sušanj i Elizabeti Crvić. Također, pohvalu je uputila i učiteljici Đani 

Krnčević na iznimnom trudu i profesionalnosti u izvođenju razredne nastave. 

 Predsjednica Vijeća izvršila je primopredaju dokumentacije vezane za zaštitu osobnih podatak 

- privola za obradu osobnih podataka članova Vijeća koje je tijekom mandata prikupila od 

svojih bivših i sadašnjih članova uz navod da je potrebno privole nekih članova aktualnog 

Vijeća naknadno zatražiti da se ovjere iz razloga što do sada neki članovi nikada nisu pristupili 

sastanku Vijeća roditelja. Ukupno je predala 20 (dvadeset) dokumenta izvornog oblika. 

 

Zaključak sastanka 

 

Sastanak Vijeća roditelja protekao je u tolerantnom ozračju sa puno informacija, dobronamjernih i 

konstruktivnih diskusija, te pohvala i primjedbi kao osvrt na školsku godinu. Na kraju ravnateljica je 

uputila prigodne riječi zahvale predsjednici Vijeća roditelja. Također i predsjednica Vijeća se je 

zahvalila ravnateljici, djelatnicima stručne službe, tajniku škole, svima učiteljima i profesorima, te 

tehničkom osoblju  na suradnji, a ujedno je zaželjela uspjeh u daljnjem radu Škole uz želju za 

postizanjem budućih uspjeha i izvrsnosti. Osim navedenog, izrazila je želju da se nastavi sa 

unapređenjem kvalitete izvođenja nastave na dobrobit učenika i roditelja. 

Također, svoju zahvalu za uspješnu suradnju je izrazila i svojoj zamjenici gđi Nikolini Ćuk, ali i svim 

članovima Vijeća roditelja.                                         

 

Zapisnik sastavila: 

 
Predsjednica Vijeća roditelja 

Mladenka Turk, mag.oec. 

 

 

Prilog: 

 Zapisnik sa 11. sjednice Vijeća roditelja  

 Izvješće ravnateljice 

 Popis prisutnih članova Vijeća roditelja na 13. sjednici  

 Zapisnik za izbor člana Vijeća roditelja u Školskom odboru OŠ Malinska-Dubašnica 

 


