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Zapisnik sa sjednice Vijeća roditelja , održane  30.rujna 2019. godine u 18.00 sati 

 

Na sjednici je nazočno 20 od 27 roditelj. 

Ravnatelj škole  upoznao je roditelje sa sljedećim dnevnim redom: 

1. Upoznavanje s Poslovnikom  o radu školskih vijeća i Statutom škole 
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća roditelj 
3. Izvješće ravnatelja škole o uspjehu učenika na kraju 2018./2019.školske godine 
4. Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2019./2020.  
5. Školski kurikulum za 2019./2020. Školsku godinu 
6. Ostalo 

Ad1)  Ravnatelj škole upoznao je roditelje s Poslovnikom o radu školskih vijeća i Statutom 
škole. 

Ad2)  Za predsjednika Vijeća roditelja predloženi su gospodin Stjepan Vincetić, gospođa 
Silvana Tvrz te gospodin Petar Lalić. Javnim glasovanjem za predsjednika je izabran gospodin 
Stjepan Vincetić, a za podpredsjednicu gospođa Silvana Tvrz. 

Ad3)  Ravnatelj škole izvijestio je nazočne članove Vijeća roditelja o uspjehu učenika na kraju 
2018./2019. školske godine. U Izvješću je prikazan uspjeh učenika u učenju, tj. obrazovni 
rezultati, ali i detaljna analiza rezultata natjecanja učenika, kako u znanosti tako i u sportu i 
to na županijskim i državnim natjecanjima. 

Ad4)  Iznesen je Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019./2020. Roditelji su 
detaljno upoznati sa svim aktivnostima planiranim za predstojeću školsku godinu. Ravnatelj 
je upoznao, između ostalog, Vijeće roditelja s planom dogradnje još jedne učionice, a radi 
potreba Glazbenog odjela. Iznesen je plan ličenja hodnika. Kako je krajem prošle školske 
godine defektologinja otišla u mirovinu, čeka se odobrenje za raspisivanje natječaja te 
popunjavanje tog radnog mjesta. Zaposlen je drugi domar. Predstavljeni su projekti za 
sljedeću školsku godinu: Dan eko škole, Dan izvannastavnih aktivnosti, Dan škole. 



 Ad5) O školskom kurikulumu za školsku godinu 2019./2020. roditelje je izvijestila 
pedagoginja Ljiljana Oršolić. 

Ad6) Roditelji su iznijeli primjedbu da su učeničke torbe preteške te molili da se razmisli na 
koji način se mogu rasteretiti, možda ostavljanjem dijela udžbenika ili radnih bilježnica u 
školi. Razgovaralo se još o prehrani u školskoj kuhinji te ormarićima za sve učenike. 
 
Sjednica Vijeća roditelja završila je u 19.45 sati 
     
 
  Zapisničar:                                                                           Predsjednik vijeća: 
  Ljiljana Oršolić                                                                               Stjepan Vincetić               
 

 

 

 


