
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

   EKONOMSKA ŠKOLA,  

             POŽEGA 

  34000 Požega, Osječka 33 

 

KLASA: 003-08/21-01/1 

URBROJ: 2177-12-01-21-1 

 

U Požegi, 5. listopada 2021. godine 

 

 

 

ZAPISNIK  

 

sastanka Vijeća roditelja 

 

održanog 5. listopada 2021. godine u 19,00 sati 

 

 

 

Sastanak je započeo u 19,00 sati. 

 

Ravnateljica Marinka Parac, pozdravila je prisutne, utvrdila da postoji kvorum i predložila 

sljedeći  

 

 

Dnevni red: 

 

1. Verifikacija mandata novih članova 

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 

3. Godišnji izvještaj o radu Škole za školsku godinu 2020./2021. 

4. Godišnji plan i program Škole za školsku godinu 2021./2022. 

5. Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. 

6. Razno 

 

 

Članovi su jednoglasno usvojili dnevni red. 

 

 

Ad 1.) Verifikacija mandata novih članova 

 

Verificirani su mandati novim članovima Vijeća iz prvih razreda i to:  

1. a gospodin Igor Vuković  

1. c gospođa Marija Adžić 

1. d gospođa Mateja Sigurnjak 

1. h gospođa Nikolina Janković 

 

Do promjene je došlo i kod 3. c razreda pa je verificiran mandat gospođi Marijani Kuzmanović 

te kod 4. h razreda, gdje je verificiran mandat gospodinu Damiru Bošnjaku. 

 

 



 

 

 

Ad 2.) Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća 

 

Za predsjednika Vijeća izabrana je gospođa Nikolina Janković, a za zamjenika gospodin Igor 

Vuković. 

 

 

Ad 3.) Godišnji izvještaj o radu Škole za školsku godinu 2020./2021. 

 

Ravnateljica Marinka Parac, dipl.oec. i pedagoginja Jadranka Sabalić, prof. predstavile su 

članovima Godišnji izvještaj o radu škole za školsku godinu 2020./2021. Godišnji izvještaj sadrži 

cjelokupan pregled ostvarenih odgojno-obrazovnih ciljeva u promatranoj godini, podataka o 

zaposlenima, o broju učenika, uspjehu učenika na kraju školske godine i uspjehu na državnoj 

maturi, nagrađivanju učenika, sudjelovanju učenika na natjecanjima na svim razinama, stručnom 

usavršavanju nastavnika, aktivnostima Vijeća učenika, izvješća stručnih aktiva i dr. 

Profesorica Darija Dujmović, koja je ispitni koordinator državne mature, iznosi roditeljima 

detaljnije rezultate državne mature u školskoj godini 2020./2021.  

Ravnateljica zahvaljuje profesorici na izloženom. 

Ravnateljica je upoznala vijeće kako je 760 učenika prošlo kroz razna natjecanja i kako učenici 

postižu izvrsne rezultate kako u struci, tako i u stranim jezicima. Također, ravnateljica ističe kako 

se u protekloj godini uložilo dosta u opremu. 

 

Članovi nisu imali primjedbi. 

Godišnji izvještaj objavljuje se na mrežnim stranicama Škole. 

 

 

Ad 4.) Godišnji plan i program za školsku godinu 2021./2022. 

 

Ravnateljica je članovima predstavila Godišnji plan i program rada Škole za školsku godinu 

2021./2022. 

 

Godišnji plan i program rada škole određuje uvjete rada škole, dnevnu i tjednu organizaciju rada, 

godišnji kalendar rada, godišnji nastavni plan i program, plan rada ravnatelja, nastavnika i stručnih 

suradnika, podatke o svim zaposlenicima škole i njihovom radnim zaduženjima, plan stručnog 

usavršavanja, plan i program investicija, investicijskog i tekućeg održavanja te podatke o ostalim 

aktivnostima škole. 

Članovi nisu imali primjedbi.  

 

Godišnji plan i program rada Škole objavljuje se na mrežnim stranicama Škole. 

 

Ad 5.) Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. 

 

Pedagoginja je predstavila članovima Školski kurikulum za školsku godinu 2021./2022. koji sadrži 

cjelokupan pregled dodatne, dopunske i fakultativne nastave te projekata Škole. 

 



 

 

 

Članovi nisu imali primjedbi. 

Školski kurikulum objavljuje se na mrežnim stranicama Škole. 

 

 

Ad 6.) Razno 

 

Ravnateljica je zamolila članove da izaberu predstavnika roditelja u Povjerenstvo za kvalitetu. 

Izabrana je gospođa Ivana Francuz. 

 

Pod ovom točkom ravnateljica je zamolila roditelje, ukoliko imaju neke probleme vezane za 

učenike, da se jave predsjednici Vijeća koja će o tome obavijestiti ravnateljicu te će se, ukoliko 

za to postoji potreba, sazvati Vijeće radi rješavanja problema. 

 

Ravnateljica zahvaljuje svima na dolasku te zaključuje sastanak. 

 

Sastanak je završio u 20,00 sati.  

 

 

 

Zapisničar:                                                                                  Predsjednica Vijeća roditelja: 

 

 

 

Anamarija Krpan, dipl. iur.                    Nikolina Janković, dipl. kriminalist 
 

 

 


