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KLASA: 003-08/20-01/03 
URBROJ: 2170-55-01-20-2 
Rijeka, 7.prosinca 2020.  
 

      PRIOPĆENJE  
 

sa 1. sjednice Vijeća roditelja održane dana 7.12.2020. godine . 
elektroničkim putem zbog poštivanja epidemioloških mjera 

 
Elektroničkoj  sjednici odazvali su se svi članovi Vijeća roditelja. 
 
Usvojen je  sljedeći 
 
                                                           DNEVNI RED 

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Učiteljskog Vijeća 

2. Konstituiranje Vijeća roditelja za mandatno razdoblje 2020. do 2024.godine   

3. Izbor Predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelja 

4. Izvješće o stanju sigurnosti u Školi 

5. Osvrt na rad u prvom polugodištu u specifičnim  uvjetima 

Ad 1) 

Budući nije bilo primjedbi na zapisnik sa prethodne sjednice VR (zapisnik 2. sjednice 

od 30.9.2020.) isti je prihvaćen jednoglasno. 

 

d 2) 

Mandat Vijeća roditelja čiji su članovi izabrani na roditeljskim sastancima tijekom  

studenog i prosinca 2020.god., traje od 8.12.2020. do 8.12.2024.godine. 

Izabrani su slijedeći članovi Vijeća roditelja: 

1. razred – Tatjana Filipović 

2. razred – Valentina Zebec 

3. razred – Valentina Marianna Stupnik 

4. razred – Dragana Kuzmanović 

5.  razred –Marinella Rac 

6. razred – Dalibor Deželjin 

7. razred –Zvonimir Žarkovac 

8. razred – Vesna Krešić 

1.i  2. razred –PŠ Orehovica – Danijela Čargonja 

3. i 4. razred – PŠ Orehovica – Maja Šimac 

1.do 4. razred - PŠ Pašac – Jelena Fućak 

Ad 3) 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
 GRAD RIJEKA 
 OSNOVNA ŠKOLA „CENTAR“ 
 PODHUMSKIH ŽRTAVA 5        
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Za potrebe izbora predsjednika Vijeća roditelja, sukladno statutarnim odredbama 

sačinjen je glasački listić,  temeljem kojeg su članovi Vijeća roditelja  vršili izbor 

Nakon provedenog elektroničkog glasovanja , kojem su se odazvali svi članovi Vijeća 

roditelja, za predsjednika Vijeća roditelja izabrana je Marinella Rac, predstavnica 

roditelja učenika 5. razreda, a za zamjenicu predsjednika Vijeća roditelja Jelena 

Fućak, predstavnica roditelja učenika PŠ Pašac. 

Grafički prikaz glasovanja slijedi u nastavku: 

Sukladno statutarnim odredbama,  Vijeće roditelja smatra se konstituiranim izborom 

predsjednika Vijeća roditelja , te 8.12.20920. započinje četverogodišnji mandat ovog 

saziva Vijeća roditelja. 

 

Ad 4) 

Ravnateljica  je  izradila Izvješće o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih  

programa te mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika , koje je elektroničkim 

putem dostavljeno svim članovima Vijeća roditelja  kao radni materijal za sjednicu.  

Vijeće roditelja je suglasno sa Izvješćem. 

Izvješće je sastavni dio Zapisnika 

 

   Ad 5)                        

Kao radni materijal za sjednicu, svim članovima Vijeća roditelja elektroničkim putem 

je dostavljen Osvrt pedagoginje Snježane carević Tomac  na rad u prvom 

polugodištu u specifičnim uvjetima s posebnim osvrtom na školske preventivne 

programe. 

Nije bilo primjedbi na Osvrt te je  Vijeće roditelja suglasno s istim u cijelosti.  

Osvrt je sastavni dio Zapisnika . 


