
OŠ – SE DOLAC 

Klasa: 003-07/18-01/1 

Ur.br: 2170-55-04/3-18-3 

 

DNEVNI RED I ZAKLJUČCI S 

4. SJEDNICE VIJEĆA RODITELJA 

ODRŽANE 11.09.2018. U 12:30 SATI 

 

D  N  E  V  N  I      R  E  D 

 

  1. Usvajanje dnevnog reda 4. sjednice 

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice 

3. Izborni predmeti 

4. Davanje suglasnosti za podnošenje kandidature za „Najodgojno- 

   obrazovnog djelatnika“ povodom proslave „Međunarodnog dana učitelja“ 

5.Razno 

 

Ad.1) Predsjednica Vijeda roditelja postavlja pitanje prisutnim članovima Vijeda roditelja ima li netko  

prijedlog za nadopunu ili izmjenu predloženog dnevnog reda. Nitko se ne javlja za riječ pa se nakon 

glasovanja konstatira da je današnji dnevni red jednoglasno usvojen. 

Ad.2) Nakon što je zapisnik s prethodne sjednice pročitan i nije bilo primjedbi na isti, glasovanjem je 

jednoglasno prihvaden. 

Ad.3) Ravnateljica je izvijestila prisutne o opdem stanju u pogledu broja učenika i promjenama u 

provedbi izborne nastave, osobito španjolskog jezika. 

Ad.4) Svi članovi Vijeda roditelja jednoglasno podupiru kandidaturu ravnateljice Nadje Poropat za 

županijsku nagradu za „Najodgojno-obrazovnog djelatnika“ povodom proslave „Međunarodnog dana 

učitelja“. 

Ad.5) –Raspravljeno rasteredenje školskih torbi. Ravnateljica je izvijestila da u drugim školama koje su 

uvele ormare za udžbenike, isti ostaju prazni. Razmatraju se alternativne mogudnosti. S obzirom da 

škola više nema vlastiti žiro – račun roditelji bi trebali sami organizirati prikupljanje sredstava za 

nabavku ormara, ako se to pokaže stvarno nužnim. 



-Raspravljalo se i o problematikama vezanim uz pradenje naplata potraživanja vezano uz uvođenje 

programa Riznice Grada Rijeke. 

-Ravnateljica je izvijestila nazočne da je Školski odbor na današnjoj sjednici izabrao ponudu 

osiguravajude kude Croatia Vita za osiguranje učenika u ovoj školskoj godini, cijena police je 30,00 kn 

po učeniku uz puno pokride 24 sata na dan. 

-Ravnateljica je podsjetila prisutne da je ovo doba godine kada se donose Godišnji plan i program i 

Školski kurikulum, te de se stoga Vijede roditelja morati sastati negdje početkom posljednjeg tjedna 

mjeseca rujna. 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                     PREDSJEDNICA: 

Robert Vukušid, v.r.                                                                              Iva Hill, v.r. 


