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ZAPISNIK SA SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA
Sjednica je započela u 17:30
Dnevni red:
1. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa i analiza uspjeha za školsku godinu
2018. / 2019.
2. Prijedlog Godišnjeg plana i programa za šk. god. 2019./2020.
3. Prijedlog Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020.
4. Izbor predsjednika Vijeća roditelja
5. Izbor člana Školskog odbora iz reda roditelja
6. Razno
Ad 1.)
Ravnatelj je kroz prezentaciju iznio izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa, te
analizu uspjeha u školskoj godini 2018./2019. U prezentaciji su bili prezentirani podaci o
aktivnostima koje su učenici i nastavnici odrađivali tijekom školske godine, te je naveo brojna
natjecanja i uspjehe na kojima su sudjelovali učenici škole. Nakon izlaganja nije bilo dodatnih
pitanja i izvješće je prihvaćeno jednoglasno.
Ad 2.,3.)
Ravnatelj je na prijedlog roditelja objedinio točku 2 i 3,te iznio prijedlog Godišnjeg plana i
programa i Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020. Nakon prezentacije
Godišnjeg plana i kurikuluma škole roditelji su komentirali da škola jako dobro radi, da je
uključena u brojne aktivnosti na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Roditelji su dali
pozitivno mišljenje na predstavljene dokumente.
Ad 4.)
Održan je izbor za predsjednika vijeća roditelja i za predsjednika vijeća roditelja predložena je
gđa.Vesna Šimenić što su roditelji prihvatili jednoglasno.
Ad 5.)
Održan je izbor za člana Školskog odbora iz reda roditelja. Predložena je jedna osoba gđa.
Jelena Rodić što su roditelji prihvatili jednoglasno.

Ad 6.)
Roditelji su pitali za prijevoz učenika odnosno problem linija iz smjera Rakitovica jer učenici
nakon prijepodnevne nastave moraju čekati autobus do 15 sati. Odgovoreno im je da se
komunicira sa autoprijevoznikom i da školi odgovara da se uvedu dodatne linije, ali da je ove
godine nastava u pojedinoj smjeni prebačena na 8 satni raspored jer ne postoji druga
mogućnost realizacije nastave kod razrednih odjeljenja koja imaju 40 satni radni tjedan.
Postavljeno je pitanje i za problem gradnje škole. Ravnatelj im je pokazao nacrt sporazuma
vezano za izgradnju škole i izrazio zadovoljstvo i nadu da će se sporazum, a i gradnja
konačno nakon višegodišnjeg čekanja i realizirati.

Sastanak je završio u 18:55

